
,,СЛУЖБЕН лист НА СФРЈ4' изле-
гува, во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата па опште-

ственото книговодство 60802-604-1125 

Среда, 24 октомври 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 55 ГОД. XXIX 

789. 

Врз основа на член 12 став 2, во врска со член 
22 став ! од Законот за надоместоците на личните 
доходи и трошоците на сојузните пратеници и фун-
кционери („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66 и 
17/69), Административната комисија на Сојузната 
скупштина, на својата 25 седница од 18 октомври 
1973 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

1. Сојузен пратеник и функционер има право на 
дневници во износ од 250 динара за деновите поми-
нати надвор од местото на постојаното живеење по-
ради учество во работата на телата на Сојузната 
скупштина чиј член е тој, поради вршење работи 
по одлука на телата на Сојузната скупштина, на 
нивните претседатели или на претседателот на 
Скупштината или поради вршење на службени ра-
боти. 

2. Со денот на влегувањето во ,сила на оваа од-
лука престануваат да важат Одлуката за височи-
ната на дневниците на сојузните пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/69) и Одлуката за ви-
сочината на дневниците на функционерите што ги 
избира или именува Сојузната скупштина („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/69). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 06.7-56/73-04 
19 октомври 1973 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Драгиша Максимовиќ, с. р. 

790. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за надоме-
стоците на трошоците на пратениците за вршење 
на пратеничка функција („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/71), Административната комисија на Сојуз-
ната скупштина, на својата 25 седница од 18 октом-
ври 1973 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ПРАТЕНИЧКА ФУНКЦИЈА 

1. На сојузен пратеник му припаѓа месечен на-
доместок на трошоците за вршење на пратеничка 
функција (патни трошоци, трошоци за преписка и 
др.) што му одговара на износот од 750 динари ме-
сечно. 

2. Надоместокот од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува месечно однапред. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за износот на 
надоместокот на трошоците на сојузните пратеници 
за вршење на пратеничка функција („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/71). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06.7-56/73-04 
19 октомври 1973 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Драгиша Максимовиќ, с. р. 

791. 

Врз основа на члeн 21 став 2 од Законот за 
надоместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функционери („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/66 и 17/69), Административната ко-
мисија на Сојузната скупштина, на својата 25 сед-
ница од 18 октомври 1973 година, ,донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈ-
СТВОТО НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУН-

КЦИОНЕРИТЕ 

1. Сојузниот пратеник од член 2 став 2 на За-
конот за надоместоците на личните доходи и трошо-
ците на сојузните пратеници и функционери, како 
и функционерите одредени со тој закон што ги из-
бира или именува Сојузната скупштина, што жи-
веат одвоено од своето семејство, имаат право на 
месечен надоместок за трошоците за одвоен живот 
од семејството во износ од 1.750 динари месечно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на надоместокот за трошоците за одвоен живот од 
семејството на сојузните пратеници и функционери 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/69). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06.7-56/73-04 
19 октомври 1973 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Драгиша Максимовиќ, с. р, 
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792. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII, во врска со член 43 од Основниот за-
кон за спречување и сузбивање на заразни болести 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), Сојузниот 
извршен совет донесува. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 

КОЛЕРА 

Член 1 
Во Уредбата за мерките за заштита од внесу-

вање на колера („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/72) во член 2 во уводната реченица зборот: 
„поединечно" се брише. 

Во точка 2 зборовите: „меѓународниот здравс-
твен правилник" се заменуваат со зборовите: „Ме-
ѓународниот санитарен правилник (Додаток на 
',,Службен лист на СФРЈ", бр. 17/70)". 

Во точка 3 зборот: „најмалку"" се брише. 
Член 2 

Член 3 се менува и гласи: 
„Ако поради неповолна епидемиолошка ситуа-

ција постои непосредна опасност ед внесување на 
колера' во Југославија, сојузниот секретар за труд 
и социјална политика може да го ограничи пату-
вањето во поодделни земји од член 1 на оваа уред-
ба односно да одреди посебни услови за патување 
во тие земји додека трае непосредната опасност 
од внесување на болеста" 

Член 3 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој при враќање 
во ,.Југославија одбие да се подложи на здравствен 
преглед или одбие да остане под медицинска кон-
трола или ако не се придржува кон пропишаните 
или наредените мерки и упатства на лекарот и ор-
ганите надлежни за "саботите на санитарниот над-
зор за време на патувањето и по враќањето во 
Југославија." 

Член 4 
Член 5 се брише. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила нападниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 288 
17 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

793. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр, 25^72 и 35/72), во врска со точка 1 од Од-
луката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1974 ГО-

ДИНА 

1. Во Одлуката -за гарантираните цени за пчени-
ца од родот на 1974 година („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 41/73), во точка 1 став 1 во одредбата под 
1 бројот: „1,67" се заменува со бројот: „1,90"; а во од-
редбата под 2 бројот: „1,55" — со бројот: „1,70". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 290 
17 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

794. 

Врз основа на член 25 од Законот за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на 
предметите од општа употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), во согласност со сојузниот 
секретар за -стопанство и со сојузниот секретар за 
земјоделство, сојузниот секретар за труд и социјал-
на политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА 
БАКТЕРИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ 
МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ 

НАМИРНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Животните намирници што се пуштаат во про-

мет на домашниот пазар, во поглед на бактериолош-
ката исправност мораат да им одговараат на мини-
малните услови пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како бактерии контаминенти, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат сите видови бактерии 
што не учествуваат во нормалниот процес на изра-
ботката и зреењето на животните намирници, ако 
со овој правилник за поодделни намирници не е од-
редено поинаку. 

П. ОПШТИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА БАКТЕРИО-
ЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ЖИВОТНИТЕ НАМИР-

НИЦИ 

Член 3 
Ако со овој правилник за поодделни животни 

намирници не е одредено поинаку, животните на-
мирници во прометот не смеат да содржат: 

1) бактерии од Salmonella вид во 25 g (ml); 
2) коагулаза позитивни стафилококи во 

0,01 g(ml); 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,01 g (ml); 
4) Proteus видови во 0,001 g (ml); 
5) Escherichia coli во 0,01 g (ml). 

Член 4 
, Покрај бактериолошките услови од член 3 на 

овој правилник, млеко и производи од млеко, си-
рила и млекарски култури, сладолед и прашок за 
сладолед не смеат да содржат ниту Streptococcus be-
ta haemoliticus во ОД g (ml). 
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Член 5 
Ако со овој правилник за поодделни животни 

намирници не се пропишани посебни услови во 
поглед на бактериолошката исправност, согласно ќе 
се применуваат одредбите што се однесуваат на ис-
правноста на сродните животни намирници. 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА БАКТЕ-
РИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ОДДЕЛНИ ЖИ-

ВОТНИ НАМИРНИЦИ 

1. Месо и производи од месо 

Член 6 
Сурово месо во длабочината на трупови, во по-

лутки и четвртинки не смее да содржи во 1 g бак-
терии од член 3 тон. 2, 3, 4 и 5 на овој правилник, 
ниту аеробни мезофилни бактерии во 0,001 g. 

Сурово месо во помали парчиња или конфек-
ционирано сурово месо не смее да содржи сулфито-
редукувачки клостридии во ОД g. месо. 

Член 7 
"Иситнето (мелено) сурово месо не смее да со-

држи: коагулаза позитивни стафилококи во ОД g; 
Proteus во 0,01 g; Escherichia coli во 0,001 g; сулфито-
редукувачки клостридии во 0,01 g. Бројот на сите 
живи мезофилни аеробни бактерии сапрофити не 
смее да биде поголем од 5,000.000 во 1 g. 

Член 8 
Трајна колбаси и просушеки колбаси не смеат 

да содржат во ОД g; Escherichia coli, Proteus, коагу-
лаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедуку-
вачки клостридии. 

Член 9 
Домашна шунка, пршут (далматински, кратки) 

и сите видови сувомеснати производи во парчиња, 
сува вратина (бундиола), сокол, сува свинска и го-
ведска печеница, говедска, овча и козја пастрма, 
суви глави, суви коленици (бутови), свински и го-
ведски димени јазици, сува сланина (подбрадник, 
тиролска, царска, месната мешеста, паприцирана, 
барена) не смеат да содржат во ОД g: Escherichia co-
li, Proteus, коагулаза позитивни -стафилококи, ниту 
сулфиторедукувачки к л остри дни. 

Член 10 
Полутрајни колбаси и хреновки, сафалада, па-

риски колбас, посебен колбас и други колбаси од 
озој вид не смеат да содржат во 0,01 g: Escherichia 
coli, Proteus, коагулаза позитивни стафилококи, ни-
ту сулфиторедукувачки клостридии во ОД g. 

Член 11 
Шваргла (тлаченица), кавурма, крвавица, кол-

бас од џигер и паштети од дробови не смеат да со-
држат во 0,01 g: Escherichia coli, Proteus, коагулаза 
позитивни стафилококи, ниту сулфиторедукувачки 
клостридии во 0,01 g. 

Член 12 
'Дехидрирани производи од месо со додатоци или 

без додатоци, што се пуштаат во промет во ориги-
нално пакување, не смеат да содржат во 0,01 g: Es-
cherichia coli и Proteus, ниту сулфиторедукувачки 
клостридии во ОД g. 

Член 13 
Шунка и плешка во лименка, пулман-шунка и 

пулман-плешка во лименка, пикник-шунка, пик-
ник-плешка во лимонка, каре во лименка, вратина 
во лименка, пресувана шунка, шунка или плешка 
во пластична амбалажа, говедско месо ђо сопствен 
сок, телешко месо во желе, и други БИДОВИ пастери-
зирани конзерви од месо што се чуваат tia темпера-
тура од 10оС не смеат да содржат во ОД g: Escheri-
chia coli,' Proteus, коагулаза позитивни стафилококи, 
ниту сулфиторедукувачки клостридии. 

На условите од став 1 на овој член мораат да 
им одговараат готовите смрзнати јадења од месо, 
дробовите и додатоците ако се чуваат во смрзната 
состојба. 

Член 14 
Покрупно иситнето саламурено 'говедско месо, 

крупно и ситно мелено саламуреио говедско месо, 
покрупно иситнето саламурено свинско'месо, ситно 
мелено саламурено говедско месо, свинско или овчо 
месо, измешано ситно и покрупно мелено саламуре-
но свинско месо, многу ситно мелено саламурено^го-
ведско месо, многу ситно мелено саламурено свинско 
месо, говедски гулаш, свински гулаш, гулаш од 
свински глави, мешан гулаш, гулаш супа, ќофтиња 
во сос, шкембиња во сок, свински срца во сок и 
свински бубрези во сок, паштетни конзерви од дро-
бови, мешани конзерви и други конзерви од месо 
третирани на температури над 100оС, мораат да би-
дат, по правило, стерилни. Нестерилни мостри 
смеат да содржат најмногу до 1.000 бактерии сапро-
фити во 1 g производ. 

Конзерви од рибино месо не смеат да содржат 
повеќе од 1.000 спори сапрофитни видови од родот 
Bacillus во 1 g производ. 

2. Млеко и производи од млеко 

Член 15 
Пресно млеко не смее да содржи повеќе од 

5,000.000 бактерии контаминенти во 1 ml. ^ 
Стерилизира но млеко не смее да содржи веге-

тативни форми бактерии во 1 ml ниту повеќе.од 100 
спорогени бактерии во 1 ml. 

Млеко во прав, полуобрано и обрано млеко во 
прав не смеат да содржат Escherichia coli во ОД g, 
ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g. 

Член 16 
Пастеризирано млеко додека се наоѓа складира-

но во млекарница мора да им одговара на овие 
услови: 

1) ако е во ка,нти не смее да содржи Escherichia 
ccili во 0,01 ml, ниту повеќе од 200.000 бактерии кон-
таминенти во 1 ml; 

2) ако е во шишиња или во друга амбалажа не 
смее да содржи Escherichia coli во ОД ml, ниту по-
веќе од 50.000 бактерии контаминенти во 1 ml. 

Пастеризираното млеко во моментот на продава-
њето на потрошувачите мора да им одговара на овие 
услови: 

1) ако е во канти не смее да содржи Escherichia 
coli во 0,001 ml, ниту повеќе од 500.000 бактерии кон-
тамикектл во 1 ml. 

2) ако е во шишиња или во друга амбалажа не 
смее да содржи Escherichia coli во 0,01 ml, ниту по-
веќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 ml. 

Член 17 
Згуснато засладено млеко и згуснато засладено, 

обрано млеко не смеат да содржат Escherichia coli 
во 1 ml, ниту повеќе од 30.000 бактерии контаминен-' 
ти во 1 ml. 
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Згуснато позасладено млеко и згуснато незасла-
дено обрано млеко не смеат да содржат вегетативни 
форми бактерии во 1 ml, ниту повеќе од 100 споро-
гада бактерии во 1 ml. 

Член 18 
Кисело млеко, јогурт и кефир додека се наоѓаат 

складирани во млекарница не смеат да содржат Еѕ-
cherichia coli во ОД ml, а во моментот на продава-
њето на потрошувачите не смеат да содржат Еѕсће-
richia coli во 0,01 ml. 

Член 19 
Млечни напивки од пастеризирано млеко и од 

пастеризирано обрано млеко не смеат да содржат 
Escherichia coli во 0,01 ml, ниту повеќе од 100.000 
бактерии контаминенти во 1 ml. 

Стерилизирани млечни напивки не смеат да со-
држат вегетативни форми бактерии во 1 ml, ниту 
повеќе од 100 спорогени бактерии во 1 ml. 

. Ферментирани млечни напивки не смеат да со-
држат Escherichia coli во 0,01 ml. 

Член 20 
Кисела павлака не смее да содржи Escherichia 

coli во 0,01 ml. 
Пастеризирана слатка павлака, пастеризирана 

слатка павлака за кафе и кисела пастеризирана 
павлака не смеат да содржат Escherichia coli во 
0,01 ml, ниту повеќе од 500.000 бактерии контаминек-
ти во 1 ml. 

Стерилизираат слатка павлака и "стерилизирана 
слатка павлака за кафе не смеат да содржат веге-
тативни форми бактерии во 1 ml, ниту повеќе од 100 
спорогени бактерии/ во 1 ml. 

Член 21 
Путер од I Класа (чаен путер) не смее да содржи 

Escherichia coli во 0.01 g, ниту липолитички бакте-
рии во 0,0001 g. 

Путер од II класа, суруткин путер и домашен 
путер не смеат да содржат Escherichia coli во 0,001 g, 
ниту Липолитички бактерии во 0,0001 g. . 

Кајмак не смее да содржи EscbericMa coli во 
e3001 gv 

Член 22 
Сирења не смеат да содржат, и тоа' 
1) меки сирења — Escherichia coli во 0,001 g,, ни-

ту повеќе од 1Д00.000 бактерии контаминенти во 1 g; 
2) тврди сирења — Escherichia coli во 0,01 g, ниту 

повеќе од 109.000 бактерии хонтаминенти во 1 g; 
3) топени сирење - ' Escherichia coli во ОД g, ни-

ту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g. 

3. Други животни намирници 

Член 23 
Сирила во течност не смеат да содржат Esche-

richia coli во 1 ml, ниту повеќе од 1.000 бактерии 
контаминенти во 1 ml, 

Сирила во таблети и сирила во прав не смеат да 
содржат Escherichia сон во 1 g, ниту повеќе од 50.000 
бактерии контаминенти во 1 g. 

Член 24 
Јајца во прав и замрзнати кршени јајца без 

лушпа не смеат да содржат бактерии од Salmonella 
вид во 50 g, Escherichia coli во 0,01 g, ниту сулфито-
редукувачки клостридии во ОД g. 

Јајца во прав не смеат да содржат аеробни ме-
зофилни бактерии повеќе од 200.000 во 1 g, а замрз-
нати кршени јајца без лушпа повеќе од 500.000 
во 1 g. 

Свежи К О К О Ш К И Н И јајца во лушпа не смеат да 
содржат бактерии од Salmonella вид во 50 g, 'ниту 
мувла во 1 g. 1 

Член 25 
Овошни сокови и освежителни овошни напивки 

не смеат да содржат повеќе од 100 бактерии конта-
миненти во 1' mi, а концентрирани овошки сокови, 
овошни сирупи и ароматизирани сирупи - не по-
веќе од 200 бактерии контаминенти во 1 ml. 

Овошје конзервираш со топлина не смее да со-
држи Escherichia coli- во ОД g, ниту повеќе од - 100 
бактерии контаминенти во 1 ml (g). 

Освежителни газирани безалкохолни пијачки не 
смеат да содржат бактерии од Proteus вид и Strep-
tococcus Faecahs, ниту повеќе од 40 колиформни 
к л РОДИ во 100 ml пијачки, одредени како највероја-
тен број. 

Член 26 
Сок од зеленчук, умак од зеленчук и кечуп не 

смеат да содржат повеќе од 200.000 бактерии конта-
-миненти во 1ml . 7 

Зеленчук конзервиран со топлина не смее да 
содржи Escherichia coli во ОД g, ниту повеќе од 
100 ООО бактерии конгаминенти во 1 ml (g). 

Смрзнат зеленчук не смее да содржи повеќе од 
500.000 бактерии контаминенти во 1 g. 

Член 27 
Печурки конзервирани со топлина не смеат да 

содржат Escherichia coli во 1 g, ниту повеќе од 
100.000 бактерии контаминенти во 1 g. 

- Член 28 
Непастеризирано пиво не смее да содржи Esche-

richia coli во 1 ml, а пастеризирво пиво — во 10 ml. 

Член 29 
Шеќер не смее да содржи повеќе од 200.000 бак-

терии контаминенти во 1 g. 

Член 30 
Сладолед не смее да содржи Escherichia coli во 

0,01 g, Slaphylococcus во 1 V ниту повеќе од 200.000 
бактерии контаминенти во 1 g. 

Прашок за сладолед не смее да содржи Escheri-
chia coli во ОД g, ниту повеќе од 200.000 бактерии 
контаминенти во 1 g. 

Член 31 
Слатки со крем и кремови' не смеат да содржат 

Escherichia coli во 0,01 g, ниту повеќе од 500.000 бак-
терии контаминенти во 1 g. 

,Член Ш 
Мајонез и концентрати за супа не смеат да со-

држат Escherichia coli во ОД g, ниту повеќе од 
100.000 бактерии контаминеети во 1 g (ml). 

Член 33 
"Маргарин не смее да содржи Escherichia coli во 

0,01 g, ниту липолитички бактерии во 0,0001 g. 

IV. ХИГИЕНСКИ НЕИСПРАВНИ ЖИВОТНИ НА-
МИРНИЦИ 

Член 34 
-Ако со лабораториско испитување се утврди де-

ка животните намирници од чл. 6 до 33 на овој 
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правилник во поглед на бактериолошката исправ-
ност не им одговараат на општите или посебните ус^ 
лови пропишани со овој правилник, тие намирници 
се сметаат како хигиенски неисправни. 

По исклучок, животните намирници од чл. 15 до 
33 на овој правилник не се сметаат како хигиенски 
неисправни ако бројот на бактерии контаминенти во 
1 g(ml) е зголемен до 50% — во однос на бројот на 
бактериите што според одредбите на овој правилник 
можат да ги содржат тие животни намирници, ако 
тие намирници во поглед на бактериолошката ис-
правност им одговараат на другите услови пропи-
шани со овој правилник. 

Член 35 
Ако животните намирници од чл. 15, 20, 21, 22 и 

24 на овој правилник во поглед на бактериолошката 
исправност не им одговараат на посебните услови 
'пропишани со овој правилник, тие можат да се 
употребуваат за производство на животни намирни-
ци под следните услови: 

1) пресно млеко и млеко во прав — со прера-
ботеа во обрано млеко или казеин; 

2) павлака и кајмак — за приготвување јадења 
што подлежат на термичка обработка; 

3) путер — со преработка во маст; 
4) меки и тврди сирења — со преработка во то-

певи сирења; 
5) јајца во прав и замрзнати кршени јајца без 

лушпа — за производство на тестенини, 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 1197 
27 септември 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

795. 

Врз основа па член 6 ст. 2 и 3 од Законот за 
техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот 
секретар за стопанство, сојузниот секретар за соо-
браќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ И УСЛОВИ ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

ТУНЕЛИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 

техничките нормативи и услови што се применуваат 
при проектирањето и градењето на нови и при ре-
конструкцијата на постојните тунели на пругите на 
југословенските железници и на индустриските пру-
ги на кои сообраќаат возила на југословенските же-
лезници (во понатамошниот текст: тунелите). 

Член 2 
При проектирањето и градењето на тунели се 

применуваат и соодветните југословенски стандарди, 
прописите за противпожарната заштита, санитарни-

те прописи, прописите за заштитата при работата и 
другите прописи што се однесуваат на проектира-
њето и градењето на градежните објекти, како и 
прописите за безбедноста на железничкиот сообра-
ќај, ако со овој правилник не е одредено поинаку. 

Член 3 
При проектирањето и градењето на тунели може 

да се отстапи од одредбите на овој правилник само 
ако теориски и експериментално е докажано дека 
таквото отстапување не влијае врз -сигурноста на 
животот или здравјето на луѓето, на сообраќајот, на 
соседните објекти и околината. 

Член 4 
Проектирањето и градењето на тунели мора да 

биде засновано врз податоците добиени врз основа 
на извршените геотехнички истражни работи. 

Член 5 
Новите тунели мораат да се проектираат и да се 

градат за услови на дизел-влеча и на електрична 
влеча. 

Член 6 
Тунелите мораат да бидат проектирани и граде-

ни така што да обезбедат сигурен и уреден сообра-
ќај, како и нивно едноставно и економично одржу-
вање во експлоатација. 

Проектираните елементи на тунелите мораат да 
бидат усогласени со проектот на пругата на која 
тунелите се градат ,или се реконструираат, 

Член 7 
Тунелите се проектираат и се градат според ус-

воениот светол профил. 

И. Истражни работи 

Член 8 
Истражните работи при проектирањето на туне-

лите се изведуваат заради добивање на потребни по-
датоци за теренот низ кој минува тунелот. Истраж-
ните работи се изведуваат според програмата на ис-
тражните работи и ги опфаќаат сите геотехнички 
истражувања и испитувања. 

Со програмата од став 1 на овој член се утвр-
дуваат обемот и видот на истражните работи за се-
кој тунел посебно, а според сложеноста на геолош-
киот состав на теренот. 

Член 9' 
Заради изработка на инвестициона програма за 

изградба на железничка пруга, за тунелите треба да 
се соберат и да се користат податоците за терените 
на кои тие ќе се градат добиени од геолошките кар-
ти и од другата постојна геолошка документација 
и непосредно од тие терени, како и податоците за 
блиските веќе изградените објекти. 

При изградбата на подолги тунели, во сложени 
геолошки услови, мораат да се изведат пообемни ис-
тражни работи и геолошки картиран^. 

Член 10 
Заради изработка на идејниот проект на тунел, 

мораат да се извршат геофизички мерења, сондажни 
дупчења, геолошки картирања и хидролошки сни-
мања. 

Член 11 
При изработката на главниот проект на тунел, а 

заради добивање што посигурни податоци, истраж-
ните работи од член 10 на овој правилник се до-
полнуваат. 
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Член 12 
Со истражните работи се одредуваат: 
1) геолошкиот состав на теренот; 
2) физичките и механичките својства на карпе-

стите маси; 
3) хидролошките својства на теренот; 
4) појавата и видот на природните гасови, бли-

зината на минералните извори и температурата во 
брдото. 

Член 13 
Врз основа на податоците добиени со геомеха-

ничките истражувања и испитувања (член 8) се со-
ставуваат: прогнозен надолжен геолошки профил на 
тунелот, карактеристични геолошки напречни про-
фили на тунелот и технички извештај. 

Член 18 
Нивелетата на тунелот се поставува во наклон. 
Наклонот на нивелетата на тунелот не смее да 

биде помал од 3%о, а по исклучок не смее да биде 
помал од 2%в. 

Нивелетата на тунел на делови на пруга во стр-
мина односно во пад се проектира во едностран на-
клон. 

Член 19 
Нивелата на подолги тунели што се наоѓаат под 

преслапи (врвни или базисни тунели) се проектира, 
по правило, во двестран наклон. 

Нивелетата од став 1 на овој член може да се 
проектира и во едностран наклон, ако тоа е обу-
еловено со трасата на пругата. 

III. Траса и нивелета на тунелот 

Член 14 
Техничките елементи на трасата во тунелот мо-

раат да им одговараат на техничките услови и на 
прописите за трасата на отворен дел на пруга. 

Член 15 
Тунелите се проектираат и се градат во права 

или во кривина, а можат да бидат делум во права 
и делум во кривина. 

Тунелите со должина над 1500 т , по правило се 
проектираат и се градат во права. 

Член 16 
Влезот во тунелот односно излезот од тунелот, 

ако е тоа можно, треба да се постават што повер-
тикално на изохипсите на теренот низ кој тунелот 
се изградува. 

Член 17 
Оската на тунелот во кривина се поместува од 

оската на трасата спрема центарот на кривината за 
вредноста: 

3 
е = —h, 

3 
каде што h е надвишување на надворешната шина 
во mm. 

/ Поместувањето на оската на тунелот се врши 
линеарно, почнувајќи од почетокот на преодната 
кривина, така што на почетокот на кружната кри-
вина се достасува полната вредност. 

Член 20 
На местата на челни состави на два спротивни 

наклони со големина над 5%а, ако висинската раз-
лика барем на едниот наклон е поголема од 10 т , 
помеѓу тие два наклона мора да се уфрли отсек на 
колосекот во наклон и ^ 3%о должина: 

1) 500 m — на главни пруги; 
2) 300 m - на споредни пруги. 
Во должината од став 1 на овој член влегуваат 

и должините на тангентите на заокружувањето. 
Преломот на нивелетата се заокружува: 
1) ако еден од спротивните наклони е помал 

од 5%о; 
2) ако обата наклони се поголеми од 5%о, но ви-

синската разлика на обата наклони е помала од 
10 т . 

Член 21 
Преломот на нивелетата на тунелот мора да се 

заокрз^жи со вертикален кружен лак, ако разликите 
во наклоните преминуваат 2%о. 

Полупречникот на вертикалниот кружен лак 
(@) мора да му биде рамен на квадратот на најго-
лемата брзина на движењето на соодветниот дел на 
пругата (д - V2). По, исклучок, во тешки теренски 
услови може да се допушти и помал полупречник 

според образецот р = - V 2 но не помал од 2.000 т . . 

Член 22 
Меродавното угорниште во тунели со должина 

поголема од 300 m се ублажува според вредностите 
дадени во следната таблица 1: 

Таблица 1. Ублажени угорништа во тунел во правец — it во % 

Должина Меродавно угорниште во %о Должина 
на тунелот 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 2з на тунелот 

300 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 300 
500 5,55 7,48 9,35 11,26 13,16 15,08 16",97 18,88 20,80 22,69 24,59 26,46 500 

1000 4,54 6,31 7,90 9,60 11,26 13,00 14,66 16,36 18,07 1 19,72 21,40 22,98 1000 
1500 3,36 4,97 6,24 7,73 9,14 10,68 12,08 13,56 15,05 16,44 17,86 19,14 1500 
2000 3,24 4,83 6,09 7,55 8,94 10,46 11,87 13,33 14,78 16,17 17,57 18,82 2000 
3000 3,02 4,60 5,80 7,24 8,59 10,09 11,44 12.87 14,31 15,66 17,01 18,24 3000 

х 4000 2,82 4,36 5,54 6,94 8,25 9,73 11,05 12,45 13,83 15,15 16,47 17,66 4000 
5000 2,70 4,23 5,39 6,76 8,07 9,51 10,83 12,21 13,61 14,90 16,21 17,36 5000 
6000 2,36 3,88 5,00 6,35 7,63 9,05 10,33 11,70 13,05 14,32 15,60 16,70 6000 
7000 2,00 3,44 4,83 5,86 7,10 8,52 9,78 11,10 12,44 13,68 14,94 16,00 7000 
8000 — 3,05 4,08 5,38 6,60 7,98 9,20 10,51 11,80 13,01 14,22 15,20 8000 
5000 2,73 3,74 5,02 6,20 7,57 8,75 10,04 11,32 12,47" 13,67 14,65 9000 

10000 2,39 3,36 4,62 5,76 7,12 8,27 9,54 10,78 11,94 13,10 14;02 10000 
11000 — 2,24 3,21 4,47 5,61 6,97 8,12 9,39 10,63 11,75 12,95 13,93 11000 
12000 2,13 3,08 4,36 5,48 6,86 8,00 9,28 10,58 11,68 12,84 13,82 12000 
13000 - - 2,05 3,02 4,28 5,43 6,76 7,93 9,20 10,28 11,60 12,76 13,76 13000 
Л 4000 - 2,01 2,98 4,24 5,39 6,32 7,89 9,16 10,24 11,56 12,72 13,70 

13,70 
14QGO 

15000 2,00 2,98 4,24 5,39 6,32 7,89 9,16 10,24 11,56 12,72 
13,70 
13,70 15000 
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Кај тунели во кривина се зема предвид и отпо-
рот од кривината. 

Член 23 
Ако на пругите се предвидува влеча на возови 

со локомотива на челото, ублажувањето на угорни-
штето од член 22 на овој правилник почнува на 
400 m пред влезниот портал, а се завршува на 109 m 
пред излезниот портал на тунелот (слика 1). 

Ако на пругите се предвидува влеча на возови 
со две локомотиви, и тоа со една на челото а со 
друга зад возот, ублажувањето на угорништето поч-
нува на 1Ј0 m пред влезниот портал, а се завршува 
на 150 m зад излезниот портал на тунелот (слика 2). 

Должината на ублажувањето на угорништето се 
смета според следниот образец: 

Lu = Lv + Lt - 200, 
каде што е: Lv = -500 m (должина на возот) 
Lt = должина на тунелот. 

IV. Напречен профил 

Член 24 
Напречниот профил на тунелот мора да биде во 

потковичест облик со криволиниска внатрешна кон-
тура на ѕидовите составена од кружни и прави де-
лови, 

Напречниот профил на тунелот мора да се при-
способи кон слободниот профил на пругите од нор-
мален колосек за електрична влеча. 

Член 25 
Светлиот профил на тунелот мора да биде пб-

широк од слободниот профил за отворена пруга. 
Светлите профили на тунелот се утврдени за 

едноколосечни, двоколосечни и триколосечни туне-
ли (слики 3, 4 и 5). 

Член 26 
При изградбата на тунели мораат да се при-

менат утврдените типови на обѕидувањето на туне-
лите (облогата). 

Облогата на тунелите се одредува зависно од 
видот и состојбата на брдскиот материјал и поја-
вата на вода. 

Категоризацијата на брдскиот материјал и ти-
повите на облогите на тунелите се одредуваат спо-
ред постојните технички услови за градење на же-
лезнички пруги. 

? - горни раб на прагот 
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Член 27 

Ако притисокот на брдската маса дејствува 
еднострано кај падински тунели, облогата на туне-
лите се изведува според посебен проект. 

Слика 4. Светол профил на двоколосечш тунел 

Член 28 
Напречниот профил на облогата на тунелите 

може и посебно да се проектира, со доказ на стабил-
носта, со тоа што мора да се обезбеди утврдениот 
светол профил на тунелот. 

Член 29 
На секои 50 т , на обете страни на тунелот, мо-

раат наспрбтивио да се изградат тунелски нити. 
Нишата од став 1 на овој член, сметајќи од гор-

ниот раб на прагот, мора да биде со височина од 
најмалку 2,1 m со широчина од најмалку 2,00 т и с о 
длабочина од најмалку 1,00 т . 

Член 30 
Во тунелот со должина над 2000 m од едната 

страна на тунелската оска на секои 1000 m мораат 
да се изградат килери за сместување на алати. о-
према, возила, како и машини потребни за одржу-
вање на тунелот и инсталациите во тунелот. 

Килерот од став i на овој член, сметајќи од 
горниот раб на прагот, мора да биде со височина од 
најмалку ЗДО т , со широчина најмалку 3,00 т и со 
длабочина од најмалку 3,10 т . 

Член 31 
Во тунелот се изградуваат и килери за сместу-

вање на автоматскиот пружен блок, а според про-
ектот за поставување на сигнално-сигурноени уреди. 

Одредбата од член 30 став 2 на овој правилник 
се однесува и па килерите од став 1 на ОВОЈ член. " 

џ — колосек 1 
џџ - колосек 2 

- колосек 3 
w — горни раб на прагот 
w m — горни раб на шината 
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Член 32 
Најмалите марки на. бетонот што може да се ко-

ристи. за обложување на тунели , се , одредени во 
следната таблица 2: „ 

Таблица 2 

Вид облога Марка на 
бетонот 

Бетонски и армиранобетонски блокови 200 
Бетон и армиран бетон . 150 до 200 
Прскан бетон 300 до 400 
Бетон на портали 150 до 200 
Израмнувајќи, слој 100 
-Исполнување 100 

Член 33 -
Шупливите зад облогата на тунелот мораат да 

се пополнат со бетон од иста марка на бетон како 
што е и маржата Eia бетонот од која е изработена и 
самата облога, и тоа на длабочина до 0,2 m Шуп-
лините на длабочина над 0,2 m до t m се пополну-
ваат со бетон од марката 100. 

V. Портали на тунели 

Член 34 
Порталот на тунелот мора да обезбеди стабил-

ност' на влезниот односно на излезниот дел на ту-
нелот и на предзасекот. 

Член 35 
Челниот ѕид на порталот се поставува, по пра-

вило, нормално на тунелската оска, а може да се 
постави и под агол, зависно од теренските услови. 

Во челниот ѕид на порта л от се изведува канал 
-за примање вода од падината над порталот. Кана-
лот се изведува во едностран наклон, ако пониска-
та косина на предзасекот не ја преминува височи-
ната на челниот ѕид. Ако косината на засекот е над 
круната на челниот ѕид, каналот се изведува во дво-
стран наклон така што водата од каналот да се ис-
пушта во ископот на предзасекот. 

Горниот раб на челниот ѕид на порталот се из-
ведува хоризонтално по целата должина или ска-
лесто во согласност со напречниот наклон на тере-
нот. 

Член 36 
Стабилноста на челниот ѕид на порталот се 

испитува на начинот на кој се врши испитувањето 
на стабилноста на потпорните ѕидови. 

VI. Одводнување 

Член 37 
При изградбата на тунели мора да се обезбеди 

одведување на вода, што во нив можат да се по-
јават. 

- Член 38 
. Ако при градењето на тунели се појават под-

земни води тие мораат правилно да се каптираат и 
одведуваат. 

Член 39 
Во тунелот мора да се изгради канал за одведу-

вање на води од тунелот, Димензиите на каналот 
се одредуваат зависно од количината на водата и 
наклонот на каналот. 

Член 40 
Количината на водата што може да ја прими 

каналот за одведување на водите според тунелски-
от тип а при разни наклони е дадена во следната 

таблица 3: 

Таблица 3. 

Пад ' Брзина Количина 

(%о) (m/'s) ^ (1/ѕ) 

2 0 68 62 
3 0,83 х77 
4 0,99 92 
5 1 13 .105 
6 1,22 113 
7 1,27 118 
8 1,36 126 
Ђ 1,41 131 

го 1.45 135 
и 1,50 139 
12 1,60 Г4а 
13 1,69 157 

' ' 14 1,78 " 165 
15 1,88 175 

Член 41 
Наклонот на каналот за одведување на води 

од тунелот не смее, по правило, да биде помал од 
3%о. По исклучок, наклонат на тој канал не може 
да изнесува помалку од 2%а. 

Член 42 
Ако количината на подземните води е поголе-

ма од онаа што може да ЈА прими ТРАСКИОТ канал 
за одведување на води, во тунелот мора да се и-з-
гради посебен систем за одводнување. 

Член 43 
Во едноколосечни тунели, каналите за одведу-

вање на води се поставуваат од спротивната стра-
на на каналот за каблите од слаба и јака струја,, а 
во двоколосечни тунели и во триколоеечни тунели 
— во средината помеѓу колосеците. 

Член 44 
Површинската вода од предзасекот на тунелот 

не смее да се воведува во каналот од члех^ 39 на 
овој правилник. 

Член 45 
Заради поправилно собирање на водите во ту-

нелот под покривната се изведува израмнувачки 
слој од бетон во наклон од најмалку 2%о (слики 2 
и 3). 

Член 46 i 
Каналите за. одведување , на води мораат да би-

дат под пократката и покриени со монтажни ар-
миранобетонски плочи. 

V1L Хидроизолација 

Член 47 
Хидроизолација на тунели се изведува заради: 
1) заштита на облогата на тунелите од штетни 

дејства на подземни води;, 
2) заштита на ПОСТРОЈКИ за електрична влеча, 

колосеци и инсталации, во тунелот; 
3) безбедност на сообраќајот. 

Член 48 
Во електрифицирани тунели подземната вода 

не смее да доаѓа во допир со контактниот електри-
чен вод и со пантографот на ,електричната локо-
мотива во пределот на темето на сводот на тунелот, 
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ниту смее да капе врз тие постројки. Во тунелот не 
смее да се допушти создавање на сталактити и 
мразулци ниту наслојки на мраз во пределот на 
шините. 

Член 49 
Хидроизолација на тунели може да се изве-

дува; 
1) на надворешниот дел на облогата на тунелот; 
2) на внатрешната страна на облогата на ту-

нелот; 
3) помеѓу надворешниот дел и внатрешната стра-

на на облогата на тунелот. 

Член 50 
Видот на хидроизолацијата од член 49 на овој 

правилник зависи од агресивноста на подземните 
води, степенот на изолацијата што се има намера 
да се постигне, методата на градењето на тунелот, 
притисокот на брдската маса, хидростатичкиот при-
тисок на водата и цените на изолацијата. 

Ако подземната вода е агресивна, хидроизола-
цијата се изведува на надворешниот дел на обло-
гата на тунелот доколку со други мерки не е спре-
чело агресивното дејство на подземните води. 

Вметнатата хидроизолација или хидроизолаци-
јата на внатрешната страна на облогата на туне-
лот се изведува во тунелот со голем притисок на 
брдската маса. 

Хидроизолацијата на внатрешната страна на 
облогата на тунелот се изведува и во изградени ту-
нели. 

Член 51 
Хидроизолацијата на внатрешната страна на 

облогата ,на тунелот не смее да влегува во слобод-
ниот профил за електричната влеча. 

Член 52 
Хидроизолацијата на тунелот се проектира и 

се изведува според типовите на хидроизолацијата, 
што ги усвоил а Заедницата на југословенските же-
лезници или според важечките југословенски стан-
дарди. , 

Хидроизолацијата на тунелот може да се изве-
дува и според посебно изработен проект ако е снаб-
дена со соодветни атести за квалитетот. 

VIII. Основни поставки на пресметката 

Член 53 
Притисокот врз конструкцијата на облогата на 

тунелот се состои од: основниот брдски притисок 
(вертикален, бочен и подножен), сопствената тежи-
на на облогата, сеизмичките влијанија и надвореш-
ните хидростатички притисоци. 

Член 54 
Основниот брдски притисок врз конструкцијата 

на облогата на тунелот зависи од геотехничките 
услови, од длабочината на која тунелот се гради, 
како и од начинот и брзината на изведувањето на 
работите на ископот и изработката на облогата. 

Член 55 
- Облогата на тунелот се пресметува според нај-

неповолното оптоварување што може да настане при 
градењето или за време на експлоатацијата. 

Член 56 
За одредување на основниот брдски притисок 

можат да се применат вообичаените аналитички ме-
тоди и емпириските обрасци. При тоа треба да се 
води сметка усвоените претпоставки што повеќе да 
им одговараат на конкретните геотехнички услови 
и на применетата метода на градењето. 

Член 57 
Основниот брдски притисок може да се^ одреди 

и со непосредно мерење на самото место, во самата 
брдска маса, при ископот на тунелот, на каракте-
ристичните места или при изведувањето на истраж-
ните работи. 

Добиените податоци се користат за пресметка на 
облогата на тунелот односно за проверување и ис-
правување на димензиите на применетите типови 
облога при градењето на тунелот. 

Член 58 
При статичкото пресметување на облогата на 

тунелот мора да се земе предвид и содејството на 
почвата, како и методата и начинот на градењето. 

Член 59 
Големината на брдскиот притисок врз конструк-

цијата на тунелот во потресни подрачја, ако туне-
л о т минува низ некарпеста почва, се смета според 
следниот образец: 

Q = (1 + 2 Ќе - tg СР) - р 

каде што е: р — брдски притисок врз конструкци-
- јата на тунелот без дејство на 

земјотрес, ^ 
Ф — внатрешен агол на триење, 

\ Ќе — коефициент одреден во следната 
таблица 4: 

Таблица 4 

Зона на земјотрес VII VIII IX 
Коефициент (Кс) 0,025 0,05 0,10 

IX. Проветрување 

Член 60 
Во тунелите мора да се обезбеди проветрување 

заради намалување на концентрацијата на штетни 
гасови до допуштените граници. 

Допуштената концентрација на штетни гасови 
во тунелот, по 15 минути по излегувањето на возот 
од тунелот, не смее да биде поголема од: 

1) 300 р р т (пропромил) јаглен-моноксид (СО); 
2) 200 р р т (пропромил) сулфур"диоксид (ЅОг); 
3) 20 р р т (иропромил) акролеин (СЊ). -
Уредите "за мерење на концентрацијата на 

штетни гасови од став 2 на овој член се поставуваат 
на растојание од по 100 до 1.000 т ,^ависно од дол-
жината на тунелот. 

Член 61 
Во тунелите со должина од 300 m до 1.000 т , 

при парна односно моторна влеча, вештачко про-
ветрување се применува само ако не може да се 
користи природно" проветрување. 

Член 62 
Во тунелите со должина поголема од 1.000 т , 

при парна односно моторна влеча, мора да се при-
мени вештачко проветрување. 

Член 63 
Количината на свеж воздух потребна за про-

ветрување на тунелите се одредува со пресметка, 
зависно од должината и положбата на тунелите, 
видот на влечата, интензитетот на сообраќајот, доз-
волената концентрација на штетните гасови, како и 
другите фактори. 
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Член 64 
Во тунелите се применува подолжно проветру-

вање, и тоа во вид на системи за проветрување со 
вертикални окна и со портален4 систем на проветру-
вање. 

Системот за проветрување со вертикални окна 
се применува во подолгите тунели зависно од голе-
мината на надслојката над тунелската цевка. 

Член 65 
При применувањето на системот за проветру-

вање со вертикални окна. вентилаторите можат да 
се постават на врвот на окното или во просторот 
што ја спојува тунелската цевка со окното. 

При применувањето на порталниот систем за 
проветрување, вентилаторите можат да се постават 
во комората над порталот или по работ на туниска-
та цевка во близината на порталот. 

Член бб 
Брзината на движењето на воздухот во тунел-

ската цевка при проветрувањето не смее да биде 
поголема од 8 т / ѕ . 

Член 67 
Изборот на системот на вештачкото проветру-

вање се врши врз основа на технички и економски 
анализи. 

Член 68 
Уредите за проветрување мораат да бидат из-

ведени за автоматско вклучување, со можност за 
рачно вклучување. 

X. Колосек 

Член 69 
Во тунелите со должина над 300 т , како и на 

местата пред влезот во тунелот и излезов од туне-
лот во должина од 100 т . се вградува тип на коло-
сек појак од типот на колосек на отворена пруга. 

Во тунели со должина до 300 m се вградува тип 
на колосек предвиден за отворена пруга. ' 

Член 70 
Во тунели со должина над 300 m колосекот, по 

правило, се заварува во долги лентести шини. 
Колосекот се вградува првенствено на дрвени 

(дабови или букови) импрегнирани прагови! 

Член 71 
Покривката од толченик во колосекот мора да 

ги исполнува условите предвидени со важечките 
' стандарди на југословенските железници и се по-

ставува од опорец до опорец на тунелот во рамни-
ната на горниот раб на прагот. 

Дебелината на покревката не смее да биде по-
мала од .45 cm од горниот раб на прагот до израм-
нуваниот слој на бетонот во тунелот. 

Член 72 
Шините и колосечниот прибор во тунелот мо-

раат да бидат заштитени од корозија. 

Член 73 
При реконструкцијата на тунели во кои се во-

ведува електрична влеча, може, според посебен про-
ект, да се вградува и колосек'од специјална кон-
струкција без покривка. 

Член 74 
Во тунелот мораат да се вградат постојани озна-

ки за контрола на положбата на колосекот по оска-
та и височината, и тоа: , 

1) во тунелот во правец — на 50 т ; 
-2) во тунелот во кривина — на 10 т . 
Ознаките од став 1 на овој член се вградуваат 

на опорецот од десната'страна, во правецот на ста-
ционажата. 

XI. Инсталации и ознаки во тунелот 

Член 75 
Контактната мрежа во тунели се проектира и се 

вградува според посебни технички прописи на ју-
гословенските железници. 

Член 76 
За потребите на сигнално-сигуреосните уреди, 

од спротивната страна на каналот за одведување на 
вода се изведува канал за каблите. 

Член 77 
Во тунелите со должина над 1.000 m мораат да 

се предвидат телефони, поврзани со соседните же-
лезнички станици, и тоа најмалку еден на влезот во 
тунелот и еден на излезот од тунелот. 

Член 78 
Тунелите мораат да имаат: 
1) ознаки на називите и должините'— на влез-

ниот и излезниот порта л; 
2) ознаки на хектометрите и километрите — на 

опорецот, на височина од 3,00 m од горниот раб на 
шината (ГРШ); 

3) постојани ознаки на оската и на височината 
на колосекот — на опорецот, од десната страна во 
правецот на стационажата кај едноколосечни пруги, 
а во кривини од десната страна на надворешната 
шина од обете страни на колосекот кај двоколосеч-
ни пруги; 

4) ознаки на нишите и килерите; 
5) ознаки на преломот на нивелетата; 
6) постојани ознаки на преодните џ на кружни-

те кривини; 
7) ознаки на постројките и уредите во тунелот, 

како што се справи за контрола на притисокот, 
дренажи, комори за вода, пропусти, места за вода 
за пиење и др.; 

8) ознаки на местата за телефони и автоматски 
пружен блок; 

9) ознаки на местата за ракување со сигнализа-
цијата; 

10) озцаки на постојаните точки. i 

XII. Реконструкција на тунели 

Член 79 
Како реконструкција на тунели, во смисла на 

овој правилник, се подразбира реконструкција на 
тунели што се изведува заради: 

1) обезбедување на поголем светол профил; 
2) зајакнување на облогата на тунелот; 
3) изработка на хидроизолација; 
4) изработка на канал за одведување на вода и 

канал за кабли или поголеми профили; 
5) изградба на простории за сместување на ав-

томатски пружен блок и комора за прием на поголе-
ми количини на подземни води; 

6) изградба на систем за проветрување. 
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Член 80 
Постојните тунели се реконструираат врз основа 

на посебен проект а во согласност со прописите за 
безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 81 
Работите на реконструкцијата на постојните ту-

нели се вршат под услов да е изведена подграда во 
тунелот која може да го прими брдскиот притисок, 
како и под услов да е ограничена брзината на дви-
жењето на возовите. 

Најмалото растојание помеѓу под град ата и то-
варниот профил се одредува со проектот, зависно од 
тоа дали тунелот е во права или во кривина. 

XIII. Градење на тунели 

Член 82 
Изборот на методата за градење на тунели за-

виси од геотехничките карактеристики на теренот, 
од големината и од обликот на тунелскиот профил, 
од височината на надслојката, од должината на ту-
нелот, од појавата на вода и од зоната на сеизмич-
носта. 

Член 83 
Облагањето на разработените делови на тунел-

ските профили мора да се усогласи со порастот и со 
траењето на брдскиот притисок, со зголемувањето 
на длабочината на растресената зона, како и со ус-
воената метода за градење. 

Член 84 
При избивањето на тунелот е допуштено отста-

пување на цевките j ia тунелот од оската и од ниве-
летата според следната таблица 5: 

Таблица 5. Допуштено отстапување на цевките на 
тунелот од оската и од нивелетата 

Фаза на По оска По нивелета 
работата (mm) (mm) 

Избивање ±60 I/L . ±23 VL 
Бетонирана ±30 ±20 

каде што е: L — должина на тунелот изразена во 
километри. 

XIV. Инвестициона техничка документација 

Член 85 
Инвестициона техничка документација за туне-

ли се изработува во вид на идеен проект и главен 
проект. 

Член 86 
Идејниот проект содржи особено: 
1) надолжен профил на тунелот во погодна раз-

мера, со основни елементи на оската на трасата и со 
височински коти на теренот и на нивелетата долж 
целиот тунел; 

2) ситуационен план на трасата во погодна раз-
мера, со вцртана оска на' трасата, со положба на 
порталот и со евентуално вентилациони окна; 

3) прогнозен геолошки профил на тунелот, со 
карактеристичните напречни геолошки профили;' 

4) геотехнички извештај, со опис на геолошкиот 
состав, со тектонските и хидрогеолошките услови, 
со геотехничките карактеристики на карпите на 
брдската маса низ која тунелот минува. Во овој из-
вештај треба да се внесе и прогноза на брдските 
притисоци; 

5) прогнозен распоред на типовите на тунелски-
те облоги; 

6) идејно решение на хидроизолација; 

7) идејно решение на проветрувањето; 
8) распоред на земјените маси; 
9) предмер и пресметка на работите; 
10) технички извештај. ч 

Член 87 
Главниот проект треба да содржи: ^ 
1) детален надолжен профил во погодна разме-

ра, со елементи на кривините, наклоните, височин-
ските коти на нивелатата и на теренот; 

2) ситуационен план на трасата во погодна раз-
мера, со положбата на оската на тунелот, на порта-
лот, на вентилационите окна, на постојаните точки, 
како и на другите елементи на трасата; 

3) прогнозен геолошки профил на тунелот во по-
годна размера, со карактеристичните напречни гео-
лошки профили; 

4) резултати на сите геоистражни работи ц ис-
питувања; 

5) детален геотехнички извештај; 
6) распоред на ,типовите на'облогата на тунелот; 
7) детални цртежи на облогата на тунелот, со 

статичко испитување на стабилноста;" 
8) положба на вишите и коморите; 
9) проект на вентилацијата на тунелот; 
10) детали на хидроизол аџијата на тунелот; 
11) проект на порталот на, тунелот и на сите 

градежни објекти врзани за неговата експлоатација 
(крилни и челни ѕидови, комори за вентилација 
и др.); 

12) елаборат на триангулацијата, по потреба; 
13) предлог на методата на градењето на туне-

лот, со образложение; 
14) предмер и пресметка на работите, со технич-

ките услови за градењето; 
15) технички извештај. 

XV. Технички преглед на тунели и прием на ра-
ботите 

Член 88 
Технички преглед на тунели се врши според ва-

жечките прописи што се однесуваат на техничкиот 
преглед и на приемот на градежните објекти, ако со 
овој правилник не е одредено поинаку. 

Член 89 
Со техничкиот преглед на тунели се утврдува 

дека исправно се изведени: нивелегата и оската, 
светлиот профил на тунелот, одводнувањето, хидро-
изолацијата, горниот строј на пругата, постројките 
на контактната мрежа, сигнално-сигурносните и дру-
ги уреди, тунелските портали, вентилационите уреди 
и ознаките во тунелот. 

XVI. Преодна и завршна одредба 

Член 90 
Градењето на тунели започнато пред денот на 

влегувањето во сила на овој правилник ќе продол-
жи според инвестиционата техничка документација 
врз основа на која градењето на тунелите е започ-
нато. 

Член 91 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

деведесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 656/4 
9 август 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај 
и врски, 

Благој Попов, с. р. 



Среда. '24 октомври 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страна 1G73 

796. 7Ѕ7. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за раз-
војните премии и за обезбедување средства за ис-
плата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/73), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ИСПЛАТИ НА РАЗВОЈНИ-

ТЕ ПРЕМИИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Средствата на републиките и автономните по-
краини за исплатување на развојните премии во 
1973 година се пресметуваат, согласно со одредбите 
на член 2 од Законот за развојните премии и за 
обезбедување средства за исплата на тие премии (во 
натамошниот текст: Законот), со примена на стапка-
та од 6,90/о на основицата што сочинува 82% од ос-
тварените приходи на републиките и автономните 
покраини од основниот данок на промет од тар. број 
1 на Тарифата на основниот данок на промет која е 
составен дел на Законот за оданочување на произ-
водите и услугите во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73), а кои се уплатуваат 
кај Службата на општественото книговодство на 
сметката број 840—2185 - 2 Основен данок на промет 
на други производи. 

2. Пресметувањето и уплатувањето на средства-
та од точка 1 на оваа наредба ги врши Службата на 
општественото книговодство во роковите утврдени 
во точка 51 став 2 на Наредбата за уплатување на 
приходите на општествено-политичките заедници, 
интересните заедници и фондовите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/72, 7/73 и 13/73). 

3. Средствата пресметани според точка 1 на 
оваа наредба ќе ги пренесува Службата на опште-
ственото КНИГОВОДСТВО на посебната сметка, што се 
води кај Службата на општественото книговодство 
на Југославија, број 60811-789 — Други средства со 
посебна намена на општествено-политичките заед-
ници, партија 2159 — Здружени средства на репуб-
ликите и автономните покраини за исплати на раз-
војните премии. 

4. Средствата за исплатување на-развојните пре-
мии, пресметани според член 2 став 2 на Законот,,од 
1 јули 1973 година до денот на влегувањето во сила 
на оваа наредба, републиките и автономните покра-
ини ќе ги уплатат на "посебната сметка од точка 3 
на оваа наредба во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа наредба. Податоците по-
требни за пресметувањето на тие средства ќе ги 
обезбедат надлежните служби на општественото 
КНИГОВОДСТВО, ШТО се грижат и за навременото упла-
тување на тие средства. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето вб „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7-11666/1 
17 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с., р. 

Врз основа на член 9 од Законот за кредитните 
работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72) ж член 62 точка 6 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

СО СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружениот труд и овласте-
ните банки се должни пред склучувањето на дого-
ворот за кредитна работа со странство да го под-
несат на регистрација известувањето за намерата 
за склучување на кредитната работа со странство, 
а по склучувањето на договорот — пријавата за 
склучувањето на кредитната работа. 

2. Известувањата за намерата за склучување на 
кредитната работа и пријавите за склучувањето на 
кредитната работа со странство организациите на 
здружениот труд и овластените банки од точка 1 
на оваа одлука и ги поднесуваат на народната банка 
на републиката односно на народната банка на ав-
тономната покраина на чие подрачје имаат седиште. 

Пријавите за склучувањето на кредитната ра-
бота се поднесуваат во рок од 7 дена од денот на 
потпишувањето на договорот за кредитната работа 
со странство. 

3. Организациите на здружениот труд и овлас-
тените банки се должни да им доставуваат на на-
родните банки на републиките односно на народните 
банки на автонрмните покраини периодични извеш-
таи за состојбата и движењето на кредитните работи 
со сранство, кои се регистрираат во смисла на 
точка 1 од оваа одлука. 

4. За состојбата на кредитите одобрени на ко-
рисниците во странство до влегувањето во сила на 
оваа одлука, организациите на здружениот труд и 
овластените банки на народната банка на републи-
ката односно на народната банка на автономната по-
краина ќе и поднесат извештај најдоцна до 31 ок-
томври 1973 година. 

5. Народната банка на Југославија дава технич-
ки упатства за примената на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 64 
11 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

798. 

Врз основа на чл. 22 и 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ВО 
ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Највисокиот износ до кој деловните банки мо-
жат да даваат гаранции во врска со финансирањето 
на инвестиции го сочинуваат; , 
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1) средствата на фондот на основачите; 
2) депозитите со отказен рок подолг од една го-

дина; 
3) средствата добиени во вид на инвестициони 

кредити во Југославија и во странство; 
4) средствата за инвестиции што на банките ќе 

им ги стават на располагање општествено-политич-
ките заедници; 

5) средствата што банките ќе ги прибават со из-
давање на хартии од вредност со рок за враќање 
подолг од една година. 

2. Деловните банки што вршат работи за сметка 
на општествено-политичките заедници од средства-
та што се водат на посебната жиро-сметка па оп-
штествено-политичките заедници надвор од кредит-
ниот биланс на банката и од средствата на опште-
ствените фондови, во тековната година можат да 
даваат гаранции на корисниците на кредитите од 
тие средства до височината на средствата што ќе се 
употребат за инвестиции во таа година. 

Гаранциите од став 1 на оваа точка не влегуваат 
во основицата за пресметување на највисокиот из-
нос од точка 1 на оваа одлука. 

3. Ако се во прашање гаранции што се даваат 
за повеќегодишни инвестиции, пресметувањето на 
на јвисокиот износ на дадените гаранции се врши 
на тој начин што се пресметува само делот на га-
ранцијата што отпаѓа на работите чие извршување 
е предвидено во односната година. 

4. Деловните банки ка ј кои вкупната вредност 
на дадените гаранции во врска со финансирањето 
на инвестиции, според состојбата на денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, го преминува најви-
сокиот износ до кој гаранциите можат да се даваат 
во смисла на-точка 1 на оваа одлука, нови гаранции 
во врска со финансирањето на инвестиции можат да 
даваат дури кога таа состојба ќе ја сведат во грани-
ците одредени во точка 1 на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. бб 
15 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот па гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

799. 

Брз основа на член 33 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 
71/72), генералниот директор на Службата на опш-
тественото, книговодство на Југославија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПЛАЌАЊЕТО СО МЕНИЦА, ЧЕК, ОБВР-
ЗНИЦА, ПОТВРДА И ЦЕРТИФИКАТ, КАКО 

ИНСТРУМЕНТИ НА ПЛАЌАЊЕ 

1. Во Упатството за начинот на плаќањето со 
меница, чек, обврзница, потврда и цертификат, 
како инструменти на плаќање („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/70) по точка 5 се додава нова точка 
5а, која гласи: 

„5а. Обврзниците на федерацијата издадени на 
Југословенската народна армија врз основа на член 
3 став 2 од Законот за извршување па Буџетот 
на федерацијата за 1973 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72)̂  во 1973 година се користат како 
средства за плаќање според одредбите на Одлу-
ката за користење обврзници на федерацијата из-

дадени според член 3 ст. 2 и 3 на Законот за извр-
шување на Буџетот на федерацијата за 1973 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/73 и 53/73), 

По исклучок од одредбата на точка 5 на ова 
упатство, Југословенската народна армија и корис-
никот на општествени средства на кој Југосло-
венската народна армија ја пренела обврзницата, 
поднесуваат поединечни налози за пресметка на 
организационите единици на Службата на опште-
ственото книговодство ка ј кои се водат нивните 
жиро-сметки. 

Корисникот на општествени средства на кој 
Југословенската народна армија ја пренела обврз-
ницата при плаќањето на своите обврски со таа 
обврзница, е должен на организационата единица 
на Службата на. општественото книговодство, кон 
налогот за пресметка, да и поднесе и извештај за 
задолжувањето и одобрувањето на жиро-сметката 
(извештај на образецот 47), со кој потврдува дека 
при прие?лот на обврзницата од Југословенската на-
родна армија е извршено" соодветно книжење." 

2.. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 152/73 
16 октомври 1Ѕ73 година 

Белград 

800. 

Врз основа на Уставниот амандман ХХТХ, со-
гласно со Резолуцијата за основите на политиката 
на општествено-економскиот разовој на Југослави-
ја во 1973 година, извршните совети на социјалис-
тичките републики и извршните совети на соција-
листичките автономни покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
З А НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА МАЛО-

ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Формирањето на нивото на малопродажните 
цени за свежо месо се врши врз основа на следните 
единствени откупни цени, и тоа: 

Дин/kg 
жива мера 

— за гоени телиња, тежина најмалку 
100 килограми , 17,00 

— за јуниња v 15,00 
— за месести свињи 13,50 
— за говеда 12,00-
— за масни свињи 9,75 

2. На откупните цени од точка 1 на овој договор 
при формирањето на малопродажните цени за све-
жо месо се применуваат следните највисоки коефи-
циенти, и тоа: 

1) за свинско месо: 
просечно до 2,3 
при што за: 

— крменадла и вајзбратна, до 2,8 -
— бут, до 2,7 
— плешка и врат до 2,2 
— ребра, до 1,4 

За свинско месо без коски цените добиени со 
примена на коефициентите од став 1 на оваа одред-
ба можат да се зголемат за 18%; 

Генерален директор 
на Службата на 

општественото 
книговодство на 

Југославија, 
Антон Иолајнзр, с. р. 
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2) за јунешко месо: 
- просечно до ^ 2Д 

при што за: 
— бут, розбратна и рит, до 2,4 
- плешка, до 2,2 
— потплешка, до 2,0 
— врат, гради и потрбушина, до 1,6 

За јунешко месо без коски цените добиени со 
примена на коефициентите од став 1 на оваа одред-
ба, можат да се зголемат за 20%; 

3) за говедско месо: 
— просечно до 2,35 

при што за: 
— бут, розбратна и рит, до 2,65 
— плешка, до 2,55 
— потплешка, до 2.15 
— врат, гради и потрбушина, до 1,35 

За говедско месо без коски цените добиени со 
примена на коефициентите од став 1 на оваа одред-
ба можат да се зголемат за 20%; 

4) за телешко месо - 'просечно до 2,0 
За телешко месо без коски цената добиена со 

примена на коефициентот од став 1 на оваа одредба 
може да се зголеми за 30%, 

3. За пилешко месо од број лери највисоката ма-
лопродажна цена може да се формира, и тоа: 

Дин/kg 
— класична обработка, до 22,10 
— приготвено за печење, до 23,60 

4. За месо прасешко, јагнешко, овчо, коњско 
живинско, освен од бројлери, и од дивеч и за речни, 
морски и езерски риби - малопродажните цени мо-
жат да се формираат според критериумите што ќе 
ги одредат републиките односно автономните по-
краини, 

5. Малопродажните цени за свежо месо утврде-
ни според точка 2 на овој договор во туристички 
места што се наоѓаат на морски или езерски брег 
можат да се зголемат уште до 5%, а малопродажни-
те цени на пилешкото месо од точка 3 на овој дого-
вор - уште за 0,50 динари за еден килограм. 

6 Како просечна малопродажна цена за свежото 
месо од точка 2 на овој договор се подразбира цена-
та за месото од следниот квалитет: 

1) кај свинско месо: полутешка со логички, без 
глава, без сланина, без сало и без бубрези; 

2) кај телешко, јунешко и говедско месо' полу-
т и н е , без глава, без нозе без лој и без бубрези, 

Како пилешко месо од точка 3 на овој договор 
се подразбира пилешкото месо од број лери: 

1) класична обработка: пилиња со глава, со но-
гички и со исчистени јастиви дробови; 

2) приготвено за печење пилиња без глава, без 
диетални делови, без ногички и без дробови. 

7, Републиките и автономните' покраини ќе про-
пишзт поблиски мерила, критериуми и услови за 
формирање на малопродажните цени за свежо месо, 
а најмногу до нивото од точ, 2 и 3 на овој договор. 

8, Организациите на здружениот труд можат да 
ги формираат малопродажните цени за свежо месо 
согласно со прописот на републиката односно на ав-
тономната покраина, донесен според точка 7 на овој 
договор. На така формираните малопродажни цени 
на свежо месо согласност дава надлежниот општин-
ски орган. 
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9. Овој договор се објавува во „Службен лист" на 
СФРЈ". 

15 октомври 1973 година 
Белград 

За Извршниот совет па 
СР Босна и Херцеговина, 
Шукрија Узуновиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Црна Гора, 

Владо Стиеповиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Хрватска, 

Иво Карил, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Македонија, 

д-р Јанко Лазаревски, с.р.' 

За Извршниот совет на 
СР Словенија, 

Александар Шкрабан, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Србија, 

Славољуб Ташковиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
САП Косово, 

Димитров Тасиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
САП Војводина, 

Душан Јенецков, с. р. 

801, 

Брз осмоза на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25;72 и 35'72), преставниците на производителите 
и претставниците на потрошурачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕР-
м о а к у м у л А Ц и о н и ПЕЧКИ И ЗА н и в н и ДЕ-

ЛОВИ 

1. Претставниците па производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спог,одба за промена на 
затечените цепи за термоакумулациони печки и за 
нивни делови со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени. при постојните 
услови на продажбата така што највисоките про-
дажни цени за термоакумулациони печки и за нив-
ни делови да изнесуваат, и тоа: 

Тип Силач Дин''парче 
1) WSP 20 NF 2 2 143 
2) WSP 25 NF 2,5 2 480 

WSP 301 3 2.820 
4) WSP 401 4 3 025 
5' WSP 501 5 3 562 
6) WSP eoi 6 . 3 723 
7) AD-22 2.25 2 337 
8) AD-30 3/ 2 820 
9) AD-40 4 3 025 

10) AD-45 4,5 3 115 ' 
HI AD-50 5 3 562 
12) AD-60 6 3 726 
1Z) ELIND 2/68 2,20 2 000 
14) ELIND 2 2,25 2.280 
15) ELIND 3 3 2.700 
16) ELIND 4 4,5 3.115 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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За резервните делови на термоакумулационите 
печки од став 1 на оваа точка цените можат да се 
зголемат до 11,6%, а според ценовниците што се сос-
тавен дел на спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 210/2 од 12 октомври 
Ј973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Магиохром" 
- Кралево, „Цер" - Чанак и „Елинд" - Ва- , 
лево. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Гвожѓар" - Кралево, „Партизан" - Чачак, 
„Југоелектро" - Белград, „Радиоелектро" -
Белград, „Електротехна" - Белград, Предузеќе 
робних куќа „Београд" — Белград, „Електроме-
тал" - Белград, „Југотехника" - Љубљана, „Те-
хнометал - Македонија"" - Скопје, ,,Ицекс" — 
Белград, ,.Дивчибаре" - Балево и „Техногвож-
ѓар" - Нови Сад 

802. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
л и т е ^ претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

КАЛЦИУМ-КАРБИД 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 јуни 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за калциум-карбид, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, така што највисоката продажна цена да из-
несува, и тоа за: 

Дин/! 
1) прав до 1 mm ДО 1.900 
2) гранулација над 1 ДО 2 mm ДО 2 060 
3) гранулација над 2 ДО 4 mm ДО 2 224 

4) гранулација над 4 до 7 mm ДО 2 380 
5̂  гранулација над 7 ДО 15 mm ДО 2.540 
6) гранулацша над 15 ДО 25 mm ДО 2 770 
7) гранулација над 25 ДО 50 mm ДО 2 852 
8) гранулација над 50 до 80 mm ДО 2.852 

при постојните услови на продажбата одредени во 
спогодбана, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската 
комора на Југославија, 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 493/1 од 12 октомври 
1973 година, 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од деспот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' ^ 

Претставници на производителите: „Товарна 
душика" — Руше и „Далмација" — Дуги Рат. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
говинил" - Каштел Суќурац, „Техногас" — 
Белград и „Електробосна" — Јајце. 

803. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен^лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ИН-
ДУСТРИСКА НИТРОДЕЛУЛОЗА NCI-L и NCI-D 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за индустриска нитроцелулоза NCI-L. 
и NCI-D, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат споите 
затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, така што највисоките продажни це-
ни да изнесуваат до 12,65 дин/kg. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 567/1 од 16 октомври 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: „Милан Бла-
гојевиќ" — Лучани. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Звезда" — Горњи Милановац, Конијски комби-
нат — Загреб, ,,Дуга" — Белград, „Колор" — 
Медводе и „Хелиос" — Домжале. 

804. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците' на потрошувачите склучу-
ваат , 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОКОВ 
И ПРИБОР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И МЕ-
БЕЛ И ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за оков и прибор за градежна сто-
ларија и мебел и за одредени производи за широка 
потрошувачка, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, и тоа за: 

1) оков и прибор за градежна столарија и мебел 
во просек до 22,40%; 

2) одредени производи за широка потрошу-
вачка (мелници за ореви, жици за паркет, авани, 
ѕидарски висулци, карбитни ламби) во просек до 
23,20%, 
со задржување на постојните услови на продажбата, 
а според ценовниците што се составен дел на спо-
годбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 507/3 од 9 октомври 
1973 година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Же-Че-' — 
Карловац, „Титан" — Камник, „Бане Секулиќ" 
— Сомбор, „Лама" Декади, „Ковинопластика" — 
Лож, „Сергио Добриќ" — Пула, „Металија" — 
Срб, „Лив" — Постојна, „Лив" — Нашице, ,Д. 

'Мај" — Владиславци, „Металац" — Јањево, 
„Оков" — Банка Топола, „18. Октобар" — Банка 
Топола и Индустријски комбинат „Гуна" — Гуна. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Пре-
дузеќе робних куќа „Београд" —- Белград, ,.Ме-
талсервис" — Белград, „Електрометал" — Бел-
град, „Технопромет" - Белград, „Инекс" — 
Белград, „Електротехна" — Белград, „Југоим-
порт" - Белград, „Југодрво" - Белград, „Југо-
дрво" — Нови Сад, „Техногвожѓар" - Нови 
Сад. „Метал" - Бања Лука, „Гвожѓар" - Кра-

N лево, „Радиоелектро" - Крушевац,ч„Ангропро^ 
мет" - Ниш, „Метеор" — Суботица, .,Граѓапро-
мет" - Сомбор, „Техномеркур" - Карловац, 
„Ковинотехна" - Цеље, „Меркур" - Крањ, 
„Металка" — Љубљана. „Леснина" — Љубљана, 
„Опремотехна" — Љубљана, „Словенијалес" — 
Љубљана, „Жељпох" - Загреб, „Феримпорт" -
Загреб, „Занап" — Загреб, „Бродоматеријал" 
Риека, „Бродокомерц" - Риека, „Бродомеркур" 
- Сплит, „Унима" — Сараево, „Фероелектро" -
Сараево, „Шипад" — Сараево, „Технометал -
Македонија" — Скопје, „Развитак" - Метковиќ, 
„Велепромет" — Високо, „Градина" - Титово 
Ужице, „Металургија" — Смедерево, „Далма" — 
Сплит, „Граѓа" — Нашице, „Задранка" — Задар, 
„Занатсервис" — Ниш и „Југозан" — Белград. 

805. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ1"', 
бр. 25/72 и 35/72). претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТА-

ЛУРШКИ КОКС 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 јули 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за металуршки кокс, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) металуршки кокс, крупен, гранулација, 

над 20 mm до 831 
2) металуршки кокс ситен, гранулација 

од 0 до 20 mm до 703 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени; со решение бр. 47/3 од 10 октомври 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен^ лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Коксно-хе-
мијски комбинат „Борис Кидрич" — Лукавац и 
Рударско-металуршки' комбинат - Зеница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
ЗПСЖ „Жељезарна Равне" - Равне, ЗПСЖ, 
„Жељезарна Јесенице" - Јесенице, ЗПСЖ 
„Жељезарна Шторе"—Шторе, Металуршки ком-
бинат „Железара Сисак" — Сисак, Металуршки 
комбинат „Смедерево"' - Смедерево, Рудници и 

^ железарница „Скопје" — Скопје и Рударско^ 
" -металуршки комбинат - Зеница. 

806. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 -и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИБИ-

НИ КОНЗЕРВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците, на потрошувачите на 16 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена ,на зате-
чените цени за рибини конзерви, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, најмногу 
до 6,4%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат Односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 633/2 од 18 септември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот'ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Деламарис" 
— Изола, „Плава Лагуна" - Пореч, „Мирна" — 
Ровињ, „Ика" — Ичиќи „Нептун" - Комижа, 
„Рибарство" - Риека Црноевиќа, „Кварнер" — 
Мали Лошињ, „Адриа" - Зад^р, „Јадранка" — 
Вела Лука и „Мардешиќ" - - Сали. 
Претставници на купува чите-потрошувдчи: 

^ „Емона" — Љубљана, „Центропром" — Белград, 
' „Меркатор" - Љубљана, ПК „Београд", „Мекс" 

— Цеље, „Центроколоиијал" — Скопје, „Импрес" 
— Скопје, „Славија" — Скопје, „Тргопромет" — 
Загреб, „Крајинаузор" - Бања Лука, ОТП -
Карловац, „Центроколонијал" — Нови Сад, 
„Славија" - Н О Е И Сад, „Звијезда" - Загреб, 
„Агропромет" - Ниш, „Бродокомерц" - Риека, 
„Далма" - Сплит и „Индустријапромет" - Ти-
тоград, 

807. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕ-

ЛОФАН 

1. Претставниците на производителите ta прет-
ставниците на потрошувачите (на 23 јануари 1973 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за целофан, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени 
за наведените производи, при постојните услови на 
продажбата, најмногу до 17fl/o, а според ценовникот 
што е составен дел на спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот' 
завод за цени, со решение бр. 494/3 од 16 октомври 
1^73 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Вискоза" — 
Лозница и ИНЦЕЛ - Бања Лука. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Графика" - Нови Сад, „Аеро" — Цеље, „Це-
лекс" — Бања Лука, „Центрофан" - Лозница, 
„Тобачна товарна" — ,Љубљана, „Тутунски ком-
бинат" - Прилеп, Творница „Краш" — Загреб и 

^,,Франк" — Загреб. 

808. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ПРЕ-
ДИВА ОД ПОЛИАКРИЛНИ ВЛАКНА И ТРИКО-
ТАЖНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЛЕКУВАЊЕ, ПОЗА-

МАНТЕРИЈА И ЧОРАПИ ОД ТИЕ ПРЕДИВА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за предива од полиакрилни влакна 
и трикотажни предмети за облекување, позаманте-
рија и чорапи од тие предива, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени при постојните услови на продажбата, и тоа за; 

1) предива од полиакрилни влакна — до 8Vo 
2) трикотажни предмети за облекување, 

позамантерија и чорапи од предива 
од полиакрилни влакна — - ' — — до 5% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1708/1 од 16 октомври 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Утекс" — 
Белград, по овластување на „Тетекс" — Тетово, 
„Лескотекс" — Лесковац, „Битолатекс" — Бито-
ла, „Витекс" — Висо-ко, Краликска текстилна 
индустрија — Крапина, „Билечанка" — Билеќе, 
Београдски памучни комбинат — Белград, Тек-
стилни комбинат — Загреб иг „Трикоунион" — 
Белград, л о овластување на „Тетекс" — Тетово, 
„Тимочанка" — Заечар, „Слобода" — Самабор, 
„Омладинка" — Ниш, „Арена" — Пула, „Неда" 
— Сењ, „Тара" — Пљевље, „Рашица" — Гамељ-
ее, „Црвена звезда" — Скопје,, „Нада Димиќ" — 
Загреб, „9. Сештембз-р^ — Фојницз, „Маја" — 

Сврљиг, „Младост^ — Босански Шамац, „Вио-
ковка" - Загвозд, „МТЧ" - Чаков ец, „ К Т М " ' -
Крапина, „Битолатекс" — Битола, ,,,Плетенина^ 
—Љуб-љана,. „Кључ" — Сараево, ^Галеб" — 
О мит, „Боска" — Босански; Брод, „З^ле Бенко-
виќ" — Лесковац, „Адмира" — РадеФ-љада, „Зе-
фир" — Сомбор, „Бачжашѕредужтѓ' — Суботица, 
,,Трикопред" — М н т ј.а, „ТК" — Гњшгане, 
„Стружанка" — Струга,, „Маја" — 3 резанци, 
„Весна" — Сјеница, „ШИЖ" - Сараево, „Пол-
з е л а " ^ Ползела, „Ита." — Армље, „Белишка" — 
Белтинци, „Индип" — Лендава и „Вунтекс" — 
Оџак. 
Претставници на купувачи,те — потро-шувачи: 
„Иишпромет" — Киш, „Нема" — Марибор, „Сто-
текс" — Нови Сад, ,,Текстил'" — Зр^љанин, 
„Текстил" — Белград и „Стшекст^ — Кралев о. 

800. 

Врзг основа н-а член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35-/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА 

ПНЕУМАТИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 август 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пнеуматици^ го тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат сво-ите затечени продаж-
ни цени во просек за 7,6%, а по цените од Ценов-
никот што е составен дел на спогодбава и под ус-
ловите од таа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по. цените и под 
условите што се предвидени ЕГО спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласн-ост Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 391/1 од 15 октомври 
1973 година. 

,4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист- на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Борово" 
— Борово, „Сава" — Крањ, „Тигар" — Пирот, 
„Рекорд" — Раковица и „Милоје Закиќ" — 
Крушезац, 
Претставници на купувачите-погрошувачи: 75 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон спогодбава која се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југос-
лавија. , 

810. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72) и точка К) од Одлуката-за начинот 
за формирање на цените за свежо месо и за прера-
ботки од месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/73 
и 37/73), претставниците на производителите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОД-

ДЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО 

1. Претставниците на производителите на 13 
јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за 
промена на затечените цени за одделни преработка 
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од месо, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, така што највисоките про-
дажни цени да можат да изнесуваат, и тоа: 

3) сувомесести производи: 
а) сланини: 

— сува месеста сланина А класа 
сува месеста сланина 

— месеста сланина ролована и пре-
сувана 

— печена и варена сланина 
— плеќна (тиролска) сланина 
— грбна сланина 
— царско месо 
'— кратки хамбургер 
— сланина паприцирана 
— домашна сува сланина, сув и печен 

подбрадник 
— бекон сланина, со печеница 
— печено царско месо со коски 
— засека (мелена сланина) 

Дин/kg 

23,00 
18 00 

31,00 
25 70 
32,00 
12 60 
2 1 , 1 0 
28,60 
16,00 

16,60 
32 00 
26,00 
13,00 

Дин/kg 
23,00 
35,60 
30,00 

9,50 
50,00 
53,00 

б) сушени меса' 
— сува шунка со коски 36,10 
— сува шунка без коски 65 50 
— сува плешка со коски 32,20 
— прашка шунка. % 38,50 
— далматински, његушки и кратки 

пршут 70,10 
— истарски пршут 82,80" 
— пршут без коски 94 г/0 
— сув врат со коски 36,90 
— сув врат без коски 49 00 
— сува свинска печеница 57,50 
— суво свинско каре без коски' — 

лакс каре 58,60 
— суви свински ребра 27 00 
— суви свински шпиц-ребра ^ 24,60 
— суви свински глави без коски 18,90 
— суви свински коленици и крачици 20 70 
— суви свински ногици 8,80 
-7 говедска пршута — ужичка и бр-

чанска 97,70. 
— говедска пршута 63,20 
— суво овчо месо 36,80 
— шунка во мрежа без коски — ро-

ловака 49,30 
— плешка во мрежа без коски — 

ролована 45,50 
— суви свински коски 10,30 
г - бундиола и сува вратина во црево 65,80 
— суви бекон полутки 29,10 
— сува свинска опашка 13,40 
— суво свинско каре со коски 40,20 
— суц говедски и свински јазик 33,30 
— говедски и свински јазик во црево 35,60 
— сува шунка сечена со коски 39,50 
— сува шунка без коски — парчиња 47,30 
— сува плешка без коски 42,10 
— сува шунка без кожичка ' 40,00 
— пршут 72,60 
— пршут ала парма 80,00 
— арости каре — специјал 56,00 
— сув врат ролован или во мрежа, без 

коски 50,50 
— сува ролована плешка со коленица 32,20 
— печени свински градни врвови 27,10 
— суво свинско месо без коски и суво 

свинско месо роловано 47,30 
— говедска ролада 54,20 
— суви свински глави со коски 14,00 

— суви свински бутчиња 
— јазикова ролада 
— саламурен говедски јазик 
— суви свински уши 
— свинска вешалица 
— овча пастрма 

2) колбасареки производи 
а) трајни колбаси: 

— зимска, миланска, „Гавриловиќ" 
салама, целска, емонска, фурлан-
ска и белска салама " 78,30 

— саламина; мораЕСки, похорски и-
грајски салатин и саламин по-
мурка; пикник и турист салама; 
штаерски и грајски колбас и кол-
бас специјал „Кошаки" - 71,40 

—' специјал колбас „Славија" и мо-
равски колбас 59,00 

— сремски, карловачки и копаонич-
ки колбас 52,00 

— војводински и панонски колбас 57,00 
— граничарски, љубичевски и жуп-

ски колбас 60,10 
— кулен 69,50 
— будимска салама 78,30 
— чај ни, левачки, заечарски и фру-

шкогорски колбас и колбас ба- ^ ' 
наќа ика 56,00 

— домашен колбас и колбас „златна 
потковица" 50,40 

— домашна салама 67,70 
— банијски сув колбас 60,50 
— виенска и гричка салама 58,50 
— деликатес колбас, деликатес кол.-

бас ,Х" и виенски колбас 54,40 
— суџук 52,60 
— босански, брчански и косовски 

суџук 65,00 
— новосадски, млавски, ајдучки, из-

летнички, словачки и митровачки 
колбас и камнишки желудник 45,30 

— сув крањски колбас, сув домашен 
- колбас, ѓердапски, туристички и 

сегедински колбас 59,30 
' - унгарски колбас - 51,50 

— „Јухор". траен колбас 54,60 
— беличка, савинска и прекумурска 

салама \ 49,00 
— савињски желудник 86,20 

\ — мини пикник колбас 48.00 
— пикник колбас . 46,00 
— лесковачки колбас 47,00 
— вински колбас ' 55,00 
— тухински сув колбас 64,80 

б) полутрајни колбаси: 
— мортадела и приморка 25,50 
— мортадела ала болоња, горишка и 

толминска мортадела 27,80 
— мортадела специјал " 29,20 
— шункарица 32,00 
— шунка во црево " 47,00 
— тиролски колбас 22,00 
— крањски -колбас, ^желудник дели-

катес и блејска салама 32,00 
— словенски колбас . 37,20 
— планинска, баниска, дравска, сува -

собошка, сува пту јека и сува шта-
ерсќа салама - 43,40 
летен колбас 20,00 
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Дин,/kg 
— беков; сошки, Кбпташки и кра гла-

вечки колбас ' - " ' 22,50 
— ловечки; ' славенски, поса'в!Ки и 

Посебен колбас ' "н 20,40 
— српски, навални, раневски, мешан 

и народен колбас 20,90 
— српски тен'0к колбас 25,50 
— српски парован колбас ' 24,20 
— косовари колбас 1 ' 18,00 
— краковски, пратки сув, рониш " и 

готајски" колбас и горењава сува 
салама ' 1 ' 34,80 

— говедски колбас N 24,20 
— викенд, камп, „Јухор" и белград-

ски колбас 26,70 
— реклам, бањалучки, дивчибарски и 

пригорски колбас 22,00 
— екстра, деликатес, мариборска, 

церска, турополска, тополСка, вин-
ска, савска и навадна салама, вр-
баски, љубљански, сесветски, при-
ма-колбас и загрепски колбас 24,90 

— „Сљ-еме" колбас ч - 25,60 
— Славонски, полаки и турист полу-

сув колбас ' 38,00 
— колбас со сирење - ' 27,50 
— петрињски колбас ' 25,30 
— меѓумурски, птујски, штаерски и 

турист-колбас и турист-салама 28,40 
— лепенички колбас 18,70 
— пикант колбас и колбас весел 

караван 24,80' 
' Горевски; каштелски, тгрекумур-
ски, горишки, кочевски, алиеви, 
билогорски и подравка колбас, 31,50 

— дебрецински и сендвич колбас 25,80 
- ' аполо? летен сув" ^ ловачки сув 

колбас - ' 30,80 
— јадрански и коиривнички колбас 27,30̂  
— горевски желудник и горењски 

желудник со каша 27,80 
— младеновачки колбас 26,00 
— лут колбас 33.00 
— загорски колбас 24,50 
— пратки колбас 25,50 
— мини колбас - ' 38,30 
— „Имесл салама 32,30 
— кумровачка салама 26,40 
— домашен колбас 35,20 
— шумадиски колбас 27,50 
— тим ачки колбас 24,90 
— лут „Београда колбас 27,80 
— пилешки колбас 47,90 
— палилулски колбас 17,50 
— унгарски колбас 27,80 
— суботички тенок колбас 31,00 
— ќебапчиски колбас 30,00 
— барањскет колбас 19,00 
— зрењанински и иодравски колбас 28,00 
— варадински колбас 40,00 
— тухињски желудник со каша 40,00 
— бачки колбас во чаб-пакувањо 25,00 
— валповачки колбас и месна екстра 

катица 33,90 

в) барени колбаси: 
— хреновка, пошумен и дуиајски 

колбас - ринфуз 26,00 
— хреновка, конзумен и дунавски 

колбас - вакумиран 31,00 
— еафалада и дунавски преврзав кол-

бас 25,80 
париски, сендвич, боловски и ду-
лај скл "дебел колбас 25,80 

Дин/kg 
— екстра (посебен) и дунавски ра-

мен или тркалезен колбас ' ' 25,80 
— коктед-зсреррвки., , 50,20 
— коктел кралски, колбас 51,50 
— хреновка ситна ^ 27г00 
— франкфутер - ринфуз 26,00 
— франкфутер — вакуумиран 28,80 
— домашен колбас со ориз 17,00 

г) колбаси за п е ч е њ е " 
— домашен свеж колбас 29,40 
— сендвич колбас за печење 24,00 
1— пивски колбас ѕ 19,00 
— кварнерски колбас 19,00 
— печеници 30.60 ' 
— печеница домашна — мини 34,85 
— хамбуршки колбас 29,40 
— самоборска печеница 30,60 

д), варени производи: 
— тлаченица (шзартла) 17,00 
— крвавица 14,20 
— паштета во црево и викенд па-

штета - 19,40 
— кавурма и кожурци 9,30 
— пресувани свински глави 19,40= 
— пресувани кралици во обвивка 36,00 
— варена шунка во обвивка 44.20 
— џи гери рида и бел колбас 11,00 
— гурмански колбас и џигерница 10,90 
— патна паштета во црево 20.50 
— пача (пивтии) 6,80 
— џимиринки и домашни џимиринки 7,70 
— крвавица сремска и крвавица спе-

ци1ал 14,20 ^ 
— димева крвавица ' ' 16,00 
— крвавица во чаб-пакување 18.00' 
— дунавец колбас 11,00-
— шваргла (тлаченица) од зеленчук 17,00 
— димена пресувана швартла (тла-

ченица) 18,80 
— деликатес џигериа паштета во 

црево " 27,80 
— џигерна паштета во чаб-пакување 22,00 
— „Имес44 ЦЈсгериа округлица 30,60 
— џигерна округлица за супа 27,10 
- - пача (пивтии) во црево 14,00 
— месен леб 28,00 
— месно сирење (л-еберкес) 28,00 
— дрождина 9,00 
,— варени и пресувани свински и 

говедски. Јазици 37,60 
— француски: јазици 72,90 
— варена ролована плешка со кен 

деница 35,40 
— варена шунка без коски во модел 

и лимонка 46,20 
— варен свински каре со коски 42,20 
— варен свински врат без коски 51,00 
— варени свински коленици 22,70 , 
— варена прашка шунка 40 50 
— варена прашка шунка со каат 38,50 
— хамбуршка ролада 1 33,00 
— ролада со јазик i 1 23,35 
— ролада со зеленчук 22,25 
— варено говедско месо-во обвивка 44,00 
— варена бела сланина 14,60 
— варена ролована лопатка без Коски 45,90 
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Дин, kg 
3) месни конзерви: 

а) трајни конзерви: 
- - паштета и „Гавриловиќева" паш-

тета, 42 g во алуминиумска фо-
лија ' 1 29,90 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 50 и 63 g во алуминиумска 
фолија .. 28,90 

— паштета и „Гаврпловиќева" паш-
тета, 75 g во алуминиумска фо-
лија 27,30 

— паштета и ,.Гавриловиќева" паш-
тета, 75 g лесно отворање, ' 30,40 

— паштета и „Газриловиќева" паш-
тета, 80 g лесно отворање 30,40 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 75 g во лименка 22,70 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 80 g во лимонка 22,70 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 100 g во лимонка 21,75 

— паштета и „Гавоилозкќева" паш-
тета, 150 g во л именка 21,80 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 200 g во лимонка 20,50 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 300 g во лимеика 19,90 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 800 и 850 g во лименка 18,60 

— паштета и „Гавриловиќева" паш-
тета, 1650 g во лименка 18,60 

— паштета од димева шунка, 100 g 24.70 
— паштета од лимена шунка, 75 g 39,20 
— „Беље паштета", 100 g, во лимонка -22,50 
— ловечка паштета, 100 g, во лименка 29,90 
— еленска паштета, 100 g, во ли-

монка 32,00 
— еленска паштета, 80 g, лееќо отво-" 

рање 40,00 
— чајна ' паштета и „Гавриловиќева" 

чајна паштета од 30 до 75 g, во 
алуминиумска фолија 31,40 

— дедис паштета, 50 g, во алуминиум-
ска фолија 32,00 

— дедис паштета, 100 g, во алумини-
умска фолија 27,60 

— дедис паштета, 850 g, во алумини-
умска фолија 27,00 

— паштета со домати, 75 g, во^лимонка 22,70 
— пикник паштета, 100 g, во лимонка 22,50 
— паштета од јазици, 150 g, во ли-

монка 22,70 
— деликатес паштета од 50 до 75 g, 

во алуминиумска фолија 28,90 
— кокошкина паштета 135 g, во л Је-

менка 34,50 
— месен појадок, сендвич месо и по- - . 

јадок, викенд месо и месна шницла, 
,.Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 100 и НО g 
во лимонка 26,10 

— месен појадок, сендвич месо и по-
^ јадок, викенд месо и месна шницла, 

„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 150 g во ли-
монка . 24,70 

— месен појадок, сендвич месо и по-
јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 200 ĝ BO ли-
монка 22,50 

Дин/kg 
— месен појадок, сендвич месо и по-

јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 400 g во ли-
монка 22,50 

— месен појадок, сендвич месо и по-
јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 875 g во ли- ^ 
менка JZ2.20 

— месен појадок, сендвич месо и по-
јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 1814 g во ли-
монка 21,90 

— месен појадок, сендвич месо и по-
јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 75 g лесно 

4 отворање 30,40 
мес-ен појадок, сендвич месо и по-

^ јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавриловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" појадок, 115 g лесно 
отворање 25,60 

— месен појадок, сендвич месо и по-
јадок, викенд месо и месна шницла, 
„Гавоиловиќев" сендвич за појадок 
и „Тимоков" ,појадок, 150 g лесно 
отворање 25.60 

— дедис месен оброк 200 g во лимон-
ка 28,40 

— дедис месен оброк 1814 g во ли-
менка ' 27,00 

— дедис шницла од говедско месо, 
200 g . 32,80 

— пикник појадок 200 g во лименка " 23,40 
— врбовечки кемпинг 150 g, лесно от-

ворање , 31,00 
— говедско хаше, 400 g во лименка 12,30 
— говедско хаше, 200 g во л именка 12,30 
— хаше со пикантен сос " 19,70 
— мезе од говедско месо, 200 g 33,10 
— крвавица во лимонка, 200 g '11,50 
— мелено свинско месо МП, 1814 g 23.10 
— сечено свинско месо ЧП, 1814 g 35,50 
— мелено свинско месо МП, 200 g 28,00 
— сечено свинско месо ЧП, 200 g 32,00 
— антипаста, 100 g 19,90 
— антипаста, 200 g 18,90 
— горевски засек, 100 g 18,90 
— свински чапунки, 400 g 15,70 
— говедски гулаш, 200 g 23,60 
— говедски гулаш, 300 g 21,00 
— говедски гулаш, 400 g 20,00 
— говедски гулаш, 900 g 20,00 
— свински гулаш, 300 g 20,20 
— свински гулаш, 400 g 20,20 
— мешан гулаш, 200 g 19,20 
— мешан гулаш, 400 g ' 18,90 
— крупно мелено говедско месо (cor-

ned beef meat), 200 g . 27,50 
-— крупно мелено говедска месо (cor-

ned beef meat), 400 g 23,75 
^ говедска шницла, 150 g 25,30 
— говедска шницла, 200 g 23,00 
— говедско месо од млади пандлова-

ни говеда во сопствен сок, 454 g 58,70 
— говедски гулаш, 2600 g 18,80 
— месен-рагу, 200 g , 22,50 
— мелена шунка, 150 g, во лименка 25,50 
— мелена шунка, 200 g, во лимонка, 23,50 
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Дин/kg 
— месна шницла специјал, со јајца 

200 g 22,00 
— колбас во тенко црево, (hot dog), 

230 g, во лименка 35,00 
— конзервирани хреновки, 250 g 35,90 
— конзервирани хреновки, 300 g 32,00 
— конзервирани хреновки, 430 g 34,50 
— конзервирани хреновки, од 1 до 

3 kg 30,50 
— конзервирани хреновки и „Гаври-

ловиќеви" хреновки, во природно 
црево, 170 до 430 g 45,10 

— конзервирани' хреновки и „Гаври-
ловиќеви" хреновки, во природно 
црево, од 1 до 3 kg 42,00 

— дедис хреновки, 250 g 38,80 
— дедис хреновки, од 1 до 3 kg 33.00 
— конзервиран франкфуртер, 250 g 35,90 
— конзервиран франкфуртер, 300 g 32,00 
— конзервиран франкфуртер, 430 g 34,50 
— конзервиран франкфуртер, од 1 до 

3 kg 30,50 

б) полутрајни конзерви: 

— варена шунка, од 3 до 5 kg 36,00 
— варена плешка, од 3 до 5 kg 35,50 

деликатес шунка, 450 g 45,40 
— деликатес плешка, 450 g 41,50 
— сечена шунка ХР, од 1814 g до 

2721 g 39,00 
— сечена плешка ПР, од 1814 g до 

2721 е 39,00 
— шунка со јајца, 100 g 26,40 
— сендвич шунка, од 3 до 5 kg 27,00 
— каре во лименка, 1600 g 44,40 
— говедски јазик во лимонка, 2721 g 41,20 
— свински јазик во лименка, 2721 g 38.60 

, — конзервиран хамбургер — бекон, 
од 3 до 5 kg 37,40 

— сецкана шунка со свинско или го-
ведско месо, 450 g 33,30 

— екстра шунка, во лименка од 3 до 
5 kg 36,00 

— екстра плешка, во л именка од 3 до 
5 kg 35,50 

— шунка мозаик во лименка, од 3 до 
5 kg 36,00 

— шунка мозаик, отворена 40,50 
—чшунка варена, 250 g — викенд 45,40 
— викенд шницла, 3 kg 28,00 
— деликатес шунка во сопствен сок, 

од 3 до 6 kg 44,00 
— сечена шунка ХР, од 1814 g до 

6500 g ' 39,00 
— пресувано говедско месо, 6,5 kg во 

лименка 70,00 

в) готови јадења во лимонка и готови 
смрзнати јадења; 
— полнета пиперка, 400 g . 23,00 
— сарма од расол, 400 g 20,20 
— срце во сок, 300 g и 400 g 19,50 
— бубрези во сок, 300 g и 400 g 19,50 
— џигерче во сос, 300 g и 400 g 20,60 
— ќофте во сос, 300 g и 400 g 20,00 
— ќебапчиња во сок , 250 g 27,60 
— ќебапчиња во саламура, 250 g 29,90 
— јазици во сос, 400 g 19,50 
— плескавица во лимонка, 250 g 29,90 
- - телешки паркелт, од 240 g до 400 g 28,00 

Дин/kg 
— свински паприкаш, 400 g 20,60 
— косан одрезок во сос, 400 g 20,60 
— сегедински — секељ гулаш, 400 g и 

850 g 19,90 
— пашта-шута, со колбас, 300 g 19,50 
— пашта-фажол, со колбас, 300 g 19,50 
— ѓувеч, 400 g 18,80 
— екстра говедски гулаш, 400 g 22,00 
— екстра свински гулаш, 400 g 22,00 
— Шкембиња - филети, 400 g 23,30 
— крањски колбас со грав, 400 g 20,00 
— крањски колбас со пире од гра-

шок, 400 g 19,50 
— крањски колбас со расол, 400 g 20,00 
— домашен ручек, 400 g 19,90 
— хреновки во гулаш-сос, 400 g 25,40 
— пикантна гулаш супа, 400 g 15,00 
— говедско месо во сос на виенски 

начин, 400 g 21,00 
— сува сланина со пире од грашок, 

400 g 15,50 
— суво свинско месо со пире од гра-

шок, 400 g 18,25 
ризото со свинско месо, 400 g 17,00 

— грав со сланина, 400 g 17,50 
— густ грав со месеста сланина, 400 g 20,20 
— грав со свинско месо, 400 g 21,50 
— грав со коленица (бунцек), 400 g 21,50 
— грав со домашен колбас, 400 g 20,20 
— крачици во сос на виенски начин, 

400 g . 21,50 
— месен сос од говедско месо а 1а 

суго, 200 g „ 20,00 
— париски колбас, во лименка, 1,81 

kg " 28,00 
— грашок со свинско месо, 400 g. 20,00 
— боранија со свинско месо, 400 g 20,0(1 
— ќебапчиња и свежо месо за ќебап-

чиња, вакуумирано 39,50 
— плескавица и свежо месо за плес-

кавица, вакуумирано 39,50 
— месна питулица 38,60 
— фрикадела 30,80 
— новосадска шницла 20,50 
— скара — колбас ' 30,60 
— режан бекон 33,30 
— бограч, 400 g, во лименка 22,00 
— бограч, 850 g, во лимонка 21,80 
— сатараш, 400 g, во лименка 17,90 
— пашта-фажол, со месеста сланина; 

850 g ' 20,00 
, - бујта репа, 400 g 1 26,80 

— бујта репа, 850 g 22,60 
— шкембиња (филети)^ 200 g 24,00 
— шкембиња (филети), 500 g 23,30 
— „Гавриловиќев" суго сок, од 200 g 

до 400 g 22,00 
— грашок со телешко месо, 400 g 28,05 
— свински паприкаш 2600 g 20,00 
— пилешки паприкаш, 400 g 29,00 
— пилешки паприкаш, 2700 g 28,00 ' 
— рибиќ во сос, 300 g 19,50 
— рибиќ во сос, 2700 g 17,50 
— говедски јазик во сос, 300 g - 19,50 
— говедски јазик во сос, 2700 g 17,50 
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Дин/kg 
— грав со сланина, 2600 g 15,00 
— грав со колбас, 2600 g 15,00 
— шкембиња (филети) со сланина, 

2600 g 15,70 
- - говедска ролада, 300 g 19.50 
— говедска ролада, 2700 g 17,50 
— лилав, 300 g 17,50 
— лилав, 2700 g 15,00 
— месна салата 30,00 
— деликатес месна салата 35,00 
— војводински ражњиќи 36.00 
— ражниќи 36,00 
— мешано месо 39,50 
— босански грав, 4 kg во блок 14,05 
— дебрецински гулаш, 4 kg во блок 14,80 
— ѓувеч, 4 kg во блок 16,80 
— шкембиња (филети) со хамбургер, 

4 kg во блок 19,55 
— говедски гулаш, 4 kg, во блок 23,55 
— грав со хамбургер, 4 kg, во блок 14,75 
— грав со хамбургер и со тесто, 4 kg 

во блок 14,75 
— грав со хамбургер и со зеље, 4 kg 

во блок 14,00 
— грав со колбас, 4 kg во блсћс 17,95 
— грав со свинско месо, 4 kg во блок 17495 
— грашок со свинско месо, 4 kg во 

блок 20,45 
— боранија со свинско месо, 4 kg во 

блок 19,55 
— грашок со телешко месо, 4 kg во 

блок 24,95 
— месни округлици во сос од домати, 

4 kg во блок 18,00 
— пашта-фажол, 4 kg во блок 17,95 
— пашта-шута, 4 kg во блок 17,95 
— пилешки паприкаш, 4 kg во блок 21,25 
— полнети пиперки, 4 kg во блок 18,10 
— ричет со хамбургер, 4 kg во блок 13,20 
— сарма, 4 kg во блок 17,15 
— сатараш, 4 kg во блок 16,50 
— секељ-гулага, 4 kg во блок 16,20 
— срце на кисело, 4 kg во блок 19,25 
- - срце "со компир, 4 kg во блок 16,20 
— свински паприкаш, 4 kg во блок 21,90 
— телешки паприкаш, 4 kg во блок 23,15 
— вариво од грашок, 4 kg во блок 12,80 
— вариво од боранија, 4 kg во блок 12,80 
— зеље со свинско месо, 4 kg во блок 17,10 
— косана шницла пржена, 3 kg во 

пластични вреќички 40,90 
— свинско печење, 3 kg во пластични 

в рекички 56,25 
— телешко печење, 3 kg во пластич-

ни вреќички 73,15 
— похована свинска шницла, 3 kg во 

пластични вреќички 63,70 
— похована телешка шницла, 3 kg 

во пластични вреќички 81,55 
— поховано пилешко месо, 3 kg во 

пластични вреќички 56,25 

4) јастива свинска маст, говедски лој и 
други маснотии 
а) свинска маст: 

— свинска маст од 0-500 до 1 kg , 8,00 
— свинска маст, во лимени канти од 

3 до 8 kg 8,00 
— свинска маст во лимени канти над 

8 до 21 kg 7,70 
— свинска маст во сандаци од 25 kg 7,15 
— свинска маст во бочви од 180 kg 7,15 

Дин/kg 
б) говедски лој: 

— говедски топен лој, јастив, во сан-
даци и буриња 5,50 

— говедски нетопен лој, јастив, бу-
брежник 6,00 

в) други маснотии: 
— свинско сало 8,00 
— свежа свинска грбна сланина 8,00 

5) вакуум-пакувани и други пакувани про-
изводи: 

а) вакуум-пакувани и други пакувани 
производи од 0,500 kg - продажната 
цена се наголемува до 3 динари за 1 
kg на име трошоци за пакување; 

б) вакуум-пакувани и други, пакувани 
производи над 0,500 kg - продажната 
цена се наголемува до 2 динари за 1 
kg на име трошоци за пакување. 

2. Цените од точка4 1 на оваа спогодба се под-
разбираат како продажни цени на производителот, 
франко фабрика, при задржување на постојните ус-
лови на продажбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 815/1 од 12 октомври 
1973 година. 

4 Со денот на влегувањето во сила на оваа спо-
годба престанува да важи Спогодбата за промена 
на затечените цени за преработките од месо 
С,Службен лист на СФРЈ" бр 21/73). 

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ.". 

Претставници на производителите: „УНИ" 
- Сараево. ,,Еинеке4' - Брчко, „ДИК" 
- Врбовец, „Босут" - Винковци, „Подравка"1 — 
Копривница, ,.Билогора" - Бјеловар, НИК 
„Сљеме" - Сесвете, ,,Вајда" — Чаковец, „Гаври-
ловић" - Петриња, Месна индустрија — Риека, 
„Центроколонијал" — Скопје, ПК „Београд" — 
Кадинска Скела, „Тимон" - Заечар, БИМ 
„Славија" - Белград, „Инекс" — ,,Црвена звез-
да14 - Крагуевац, „Подриње" - Шабац, „Агро-
експорт" - Крушевац, „Агроекспорт" - Младе-
нова ц, „Агроекспорт" - Дољевац. „Агроекспорт" 
- Бања Лука, „Агроекспорт" - Ратка , „Ју-
хор" - Св^тозарево, ,,Србија - 10. октобар" 
- Велика Плана, „МИТ!" - Пожаревац, „Зла-
тибор" - Чајетииа, „Срем" - Шид, ,,Венац' — 
Нови Сад, „Карнекс" - Врбас, Живинопроќгет" 
- Б^чеј, „Митров — Сремска Митровица, „29. 
но веиба р" - Суботица," ,.БЕК" - Зрењанин, 
,^Центрокоп" - ПИК - Кикинда, „Ванат" — 
Банатски Карловац, „Тамкш" - Панчево, „Бие-
на" - Љубљана, „Меркатор" - ЈБубл^ана, „Ме-
со" - Трбовље, Товарна месних издслков — 
Постојна, Кланица и хладљача — Призрен, 
„Агропромет" — Карловац, „Месокомбинат" — 
Лесковац, Кметијски комбинат „Хмезад" — Це-
ље, Кметско господа рсгво - Шкоф ја Лока, 
„Србокооп" - Белград, „Топола" - Банка Топо-
ла, „Им^с" - Загреб, ИПК „Србијанка" - Ва-
лева, „Живинопромет" - Нова Горица, „Хепок" 
- Мостар, „Ђуро Салај" — Валпово, „Кошаки" 
- Марибор, ПИК „Беље" - Дарда, „Чока" — 
Чока и Кметијски комбинат — Шентјур. 
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По извршеното споредување со изворниот текст v  

е утврдено дека во текстот на Статутот на Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
брѕ 53/73, се поткраднале долунаведените грешки 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во член 23 наместо зборот: „вршат" треба да 
стои: „врши", а наместо зборовите: „Сојузот на 
заедниците и генералниот секретар" треба да стои: 
„Сојузот на заедниците и". 

Од Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Југославија, Белград, 19 октомври 1973 
година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ТУЗЛА ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА УПЛАТЕНИТЕ ОПШТИНСКИ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство — на Централата во Сарае-
во, предложи поведување постапка за оценување на 
законитоста на Одлуката за враќање на уплатените 
општински придонеси од личниот доход од работен 
однос за образование и воспитување на организа-
циите на здружениот труд, што ја донесе Собрани-
ето на општина Тузла од 25 декември 1972 година 
(„Службени гласник општине Тузла", бр. 17/72). Со 
таа одлука стапката на придонесот од личниот доход 
од работен однос за образование и воспитување од 
4,85% колку што со Одлуката за општинските при-
донеси и даноци на граѓаните на подрачјето на оп-
штина Тузла за 1972 година беше предвидено, е на-
малена на 0,85% почнувајќи од 1 јануари до 30 сеп-
тември 1972 година, и тоа само на работниците вра-
ботени во рудниците на јаглен. Предлагачот смета 
дека Одлуката не е во согласност со Законот за из-
двојување на посебни сметки дел на приходите од 
придонесот од личниот доход од работен однос, од 
данокот на промет на производи и услуги и од суд-
ските такси во 1972 година од 21 јуни 1972 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72). Со тој закон е 
предвидено вишокот на приходите над 14%, во однос 
на 1971 година што се формира од придонесот од 
личниот доход од работен однос, од данокот на про-
мет на производи и услуги и од судските такси во 
1972 година, да се издвојува на посебни сметки на 
корисниците на тие средства и дека не може да се 
користи односно дека тие средства исклучително 
можат да се користат за враќање на уплатените 
придонеси од личниот доход од работен однос на 
организациите на здружениот труд по пат на нама-
лување на стапката на тој придонес (член 4. од За-
конот). Предлагачот смета дека Законот не содржи 
овластување за општинските собранија враќањето 
на средствата по пат на намалување на стапката на 
придонесот да можат да го вршат и во -корист само 
на една организација на здружениот труд, а кое 
Собранието на општина Тузла со оспорената одлука 
го предвидела, та од изнесените причини предложи 
Одлуката да се поништи како незаконита. 

И. Собранието на општина Тузла во одговорот на 
предлогот ги оспори наводите на предлагачот истак-
нувајќи дека со ниеден пропис не е ограничена во 
својата надлежност да врши намалување на стап-
ката на придонесот од личниот доход од работен од-

нос, како на сите така и на поодделни организации 
на здружениот труд. 

III. Оценувајќи ја законитоста на оспорената од-
лука, Уставниот суд на Југославија по спроведената 
претходна постапка и одржаната јавна расправа 
утврди дека Одлуката на Собранието на општина 
Тузла за враќање на уплатените општински придо-
неси од личниот доход од работен однос за образо-
вание и воспитување на организациите на здруже-
ниот труд, не е во согласност со законот. Придоне-
сот од личниот доход од работен однос за образо-
вание го воведе Собранието на општина Тузла врз 
основа на овластувањето од Законот за финансира-
ње на воспитувањето и образованието од 28 декем-
ври 1968 година („Службени лист СР БиХ",бр. 33/66) 
КОЈ важеше до 31 декември 1972 година и согласно 
со принципите утврдени со одредбите на Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните, што 
врз основа на Законот за важењето на одредени од-
редби на сојузните закони во областа на стопанство-
то од 28 декември 1971 година („Службени лист СР 
БиХ, бр. 37/71) важеле како одредби на републич-
киот закон до 31 декември 1972 година. Според од-
редбите на Основниот закон за придонесите и дано-
ците на граѓаните, граѓаните на територијата на ис-
та општествено-политичка заедница имаат, под ед-
накви услови што се одредени со законот, еднакви 
обврски во поглед на плаќањето на придонесите и 
даноците. Стапките на придонесите и даноците се 
единствени на целата територија на општествено-
-политичката заедница, доколку со тој закон не е 
одредено поинаку. Огаптествено-политичката заед-
ница може да донесува прописи за трајни и повре-
мени ослободувања и олесненија од плаќање на 
оние придонеси и даноци што нејзе и припаѓаат, ако 
тоа го бара' поттикнувањето на производноста на 
,трудот, развојот на поодделни стопански или други 
дејности, остварувањето на мерките на социјалната 
политика или ако тоа то налагаат други општи ин-
тереси. 

Бидејќи Законот за издвојување на посебни 
сметки дел на приходите-од придонесот од личниот 
доход од работен однос, од данокот на промет на 
производи и услуги и од судските такси во 1972 го-
дина, предвидувајќи во член 4 можност за враќање 
на вишоците на приходите над 14% по пат на намалу-
вање на стапката на придонесите на организациите 
на здружениот труд, не ги одредува условите под 
кои може да се врши намалувањето на придонеси-
те односно не го пропишува овластувањето намалу-
вањето да може да се врши само за поодделни ор-
ганизации на здружениот труд и не ја предвидува 
можноста за отстапување од важечките принципи 
при донесувањето на прописи за воведување на 
придонесот од личниот доход од работен однос и за 
ослободувањата и олесненијата за плаќање на тие 
придонеси, тоа и намалувањето на стапката на при-
донесот од личниот доход од работен однос за об-
разование, врз основа на овластувањето од член 4 
на тој закон, мора да се врши согласно со принци-
пите за воведување придонеси. 

Намалувањето на стапката на придонесот од 
личниот доход од работен однос за образование са-
мо за работниците на една организација на здруже-
ниот труд, односно само за работниците вработени 
во рудниците на јаглен „Крека Бановиќи", според 
становиштето на Уставниот суд на Југославија, не 
е во согласност со тие принципи ниту со овластува-
њето од член 4 на Законот за издвојување на по-
себни сметки дел на приходите од придонесот од 
личниот доход од работен однос, од данокот на про-
мет на производи и услуги и од судските такси во 
1972 година. 

IV, Од изложеното, а врз основа на член 241 став 
1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот 
суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Стапките на придонесот од личниот доход од 
работен однос според одредбите на Основниот закон 



Среда 24 октомври 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55,— Страна 1639 

за' придонесите и даноците на граѓаните, морале да 
бидат единствени на целата територија На" опште-
ствено-но литичката Заедница, 

2. Се поништува Одлуката на'Собранието на оп-
штина Тузла за враќање на уплатените општински 
придонеси -од личниот доход од работен однос за об-

„ разование и воспитување на, организациите на здру- , 
жејииоттруд од 25 декември 1972 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен лист 
на СФРЈ" и воЈ „Службени гласник општине Тузла". 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседавач судија Боривое Ро-
миќ и членови на Судот: Иван Божичевмќ, д-р 
Александар Фира, Радивое Главиќ, Димо^ Кантар-
џиски, Ѓуреѓ Меденица, д-р Стане Павлин, Ненад 
Петровиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже 
Земљак. 

У бр. 107/73 
И септември 1973 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Боривое Ромиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И -РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
формирање Совет за прашања на апш тс стве н о - п о -
античкиот- систем (,,Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 41/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕ-

НО -ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ 

За претседател и членови на Советот за праша-
ња на охшггествено-политичкиот систем ее имену-
ваат, и тоа: 

за претседател: 
д-р Антон Вратуша, потпретседател на Сојуз-

ниот извршен совет; 

за членови: 
1) Јуре Билиќ, член на Извршното биро на 

Претседателството на СКЈ; 
- 2) Фердо Палац, член на Републичкиот извр-

шен совет на СР Босна и Херцеговина; 
3) Горги Даца, член на Републичкиот извршен 

совет и републички секретар за законодавство и 
организација на СР Македонија; 

4) Владимир Ќлеменчич, ' член на Републич-
киот извршен совет на СР Словенија; 

5) Ристо Јовановиќ, член на Републичкиот из-
вршев совет на СР Србија; 

- 6) Милан Рукавица—Шаин, потпретседател на 
Републичкиот извршен совет на СР Хрватска; 

7) д-р Мијат Шуковиќ, потпретседател на Ре-
публичкиот извршен совет на СР Црна Гора; 

8) Мојсие Миљковић потпретседател на Покра-
инскиот извршен совет на САП Војводина; 

9) Енвер Рецепи, член на Покраинскиот из-
вршен совет и покра,ински секретар за законодавс-
тво и организација на САП Косово; 

М) Д-Р Леон Гершковиќ, претседател на Зако-
нодавно-правната. комисија - на Сојузната скуп-
штина; 

И) Борислав Радоев, член на Претседателството 
на Сојузната конференцијава ССРНЈ; 

12) Драгослав Мишиќ, секретар н,а Советот" на 
Сојузот на синдикатите на Југославија; 

13) Стојан Миленковиќ,- . ,зѕм ени к - пр ет сед а т е л; 
на Стопанската комора на Југославија. 

Б. бр. 83 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен со^ет 

Претседател, 
Џемал Бдодиќ, с р, 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орт. 
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72). Сојузниот 
извршен соиет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник-сојузен секретар за земјоделство 
се назначува Жарко Остоић генерален директор па 
Шумарско-индустриското претпријатие „Јахорина". 

Б. бр. SO 
I 3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
. Џемал Биедиќ, с. р, 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
-одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за соци^ ̂ шегичката изградба 
на замјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ . 
ЗРАЦИ 

Рашета Мила Смиља; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОВ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Добринић Божидара Зоран, Лојовић—Шобат 
Јована Боса; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА -

Коѕач-Ристић Димитрија Вера, Милетић Павла 
Милутин, Вучетић Ђока Марко; 



Страна 1690 — Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 24 октомври 1973 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић- Цота Петра Мила, Ћурчин Боже Ми-
лош, Галић Мила Мићо Јовановић Радосава Драго-
љуб, Којић Славка Бисерка.' Коајновић Јанка Ми-
лица, Круези Љимана Хусеин, Лепојевић Петра 
Ђорђе Наерловић Луке Петар Обрадовић Мило-
рада Живорад Радуловић Милана Србољуб Роло-
вић Мила Љубомир Русрдћ Кузмана Никола, Ву-
кашиновић Љубомира Будимир; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ , 

Периш Дуте Звонко: 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРД^Н НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Стефановић Чедомира Милан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Вученовић—Србуловић Илије Гроздана, Кара-
џић—Живковић Радомира Добрила, Миловановић 
—Шевић Боже Драгица. 

Бр. 41 
24 април 1973 година 

Белград 

Претседател на 
републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р, 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување ка поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВО.ЕНИ ЗАСЛУГИ 
/ 

вод пикот—стажист:. Тамбурић4" Милоша Илија; 
десетарите: Антонијевић Милутина Драган, Бо-

ричић Миљана Божо, Бродар Антона Антон, Ћирић 
Србислава Драгиша, Димић Анђелка Милорад, 
Фендуик Андраша Карољ, Габер Стевана Виктор, 
Хоџић Рахмана Сулејман, Латес Милана Драган, 
Лантић Драгића Верољуб, Миловановић Николе Ми-

лутин, Николић Витка Миленко, Петровић Њего-
вана Драго. Пешовић Милуна Радољуб, Пивац Сти-
пана Стипе. Попић Трајка 'Миодраг, Саздановски 
Косте Петар, Станковић Радисава Боривоје. Сте-
фановић Радослава Ђорће, Шишић Иве Иво. То-
тор^вић Здравка Добица, Томашевић Милоша Ни-
кола, УЈЧић Ивана Дарко, Вучковић Душана Сло-
бодан, Живковић Јована Анекса; 

разводниците: Брковић Властимира Радован, 
Кимовеп Петра Петер, Савин Владе Тодор; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за пример-
но војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот стажист: Деспотов Зорана Радован; 
десетарите: Аговић Ризвана Ђуле, Аџић ЈБубана 

Јован. Ахмединовић Абдула Рефик, Бабића Тода 
Милан. Бечић Хусеина Мирсад, Берак Јована Ра-
дослав Билетић Мартина Здравко," Бојанић Бу-
димира Милован, Боос Фрање Фрањо, Бугарски 
Жарка Душан, Бурул Ермина Бруно, Ћалић Јанка 
Ђуро. Чајић Ивице Анто, Добровичник Франца 
Игор, Ђулај Јожефа Јожеф. Гачановић Рамиза Ис-
мет, Тавански Миленка Саво, Гојковић Војина Ла-
зар, Граховац Милана Сретен: 

Хоџић Ризе Исмет, Хурем Мехе Фикрет, Им-
бровчанин Милана Бранко, Јеруц Леополда Зво-
нимир, Јевтић Милоша Радиша. Јовановић Драгише 
Добривоје, Јовановић Бранка Божидар, Јовановић 
Стевана Стеван, Јовановски Душка Љубиша, Ју-
рић Бранка Драган, Кавазовић Сма је Зенур, Коша-

. рац Васе Милорад Костић Драгољуба Миладин,' 
Крупалија Зајка Хамдија, Кухо Мустафе Хамо, 
Куљанац Јакова Анте. Кузмановић Ивана Андри- " 
ја, Лаловић Велимира - Владо; 

Мај а новић Хрусте Асим/ Мај етеровић Србољу-
ба Милан, Маринковић Радоша Милош, Михић 
Гојка Владо, Миладиновић Саве Жељко, Милен-
ковић Милана Милош, Милинковић Томислава 
Предраг, Милутиновић Луке Милан, Митровић 
Панте Желимир, Младеновић Петра Борислав, Мли-
нарић Штефана Штефан, Муминовић Ратка Миро, 
Мустачевић Беге Ахмет, Накарада Петра Драган, 
Недељковић Раде Душан, Нешковић Милорада 

'Младомир, Николић Милана Драган, Нитић Миле 
Марко, Окерић ,Мухарема Етхем, Перић Љубе Сре-
тен, Петровић Светислава Милутин, Петровић Је-
ленка Владан, Пилчевић Рафаила Драгољуб, Про-
кић Милорада Милан, Поздеран Хакије Расим; 

Радановић Ђуре Милорад. Радић Миодрага Зо-
ран, Радиновић Пере Перо, Раичевић Драге Ранко, 
Савић Драге Светозар, Смаиловић Јусуфа Теуфик, 
Стојић Јове Марко, Станковић Николе Миливоје, 
Стрниша Силвестра Емил, Свјетилица Сакиба Али-
ја, Шараба Данила Гаврило, Шогољ Дервиша Фе-
риз, Тодоровић Николе Драган, Тодоровић Рашка 
Милан, Бале Јосипа Дарио, Воштанић Драгоша'Го-
рољуб, Вујовић Николе Недељко, Вукчевић Радо-
мира Јакша, Зечић Хасе Мухарем, Живковић Миљ-
ка Милија; 

разводниците: Аксентијевић Милутина Маријан, 
Баша Лудвика Љубо, Башељ Јоже Јоже, Бисер Са-, 
дика Хамдо, Бензон Мари,на Анте, Бјекић Јована 
Драган, Блацак Бајрама Шабан, Буковац Антона 
Владо, Ћирић Данила Милосав, Ћосић Хасана Мех-
мед, Ћурчић Ненада Радивоје, Ћурић Томе Сава, 
Ћуковић Реље Млађен, Димитријевић Живојин Ра-
дисав, Драгојловић Божидара Јордан, .Ђурасовић 
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Љубе Драган, Гостоић Тодора Милош, Харлахер 
Јосипа Владимир, Ивковић Османа Тахир, Јакшић 
Јове Никола, Јштсвић Петра Михајло, Јовановић 
Радисава Милорад; 

Карзхоџа Адем а Фуад, Каро Јакова Душкб, 
Кларић Јоешша Ажѕгум, Кошфмћ Франка Давко, 
Костадмгаошић Млгагје Неидд, К,чѕрачгѕвић Косте Не-
дељко, Кречковић Станимира Машата, Кдашф Фри-
дерика Јшѕиеф, Кедушѕц Ф,ранка Марјан, Лазић 
Новака Дритан, Љшшћ Мишо рада Зоран, Лубин а 
Фране Маријан, Ма.цура Милана Душаазц Мањас 
Данте Јоже^ Мармћ Метшшра Владимир, Матета 
Мије Жељ,ко, 'Малешевић З л а т о , Малавец 
Шандора Ммросдшв. Милић Мирослава Новица, 
Милојковић Миодрага Ожшг, 

Одаловић Данила Драган, Опачић Милана Раде, 
Павловић Славољуба Ђорђе, Печник Јоже Јоже, 
Пјевац Јове Иван,, Петровић Сибила Радован, Пе-
шић Серафима Русомир, Ресановић Драгана Љубан, 
Рупчић Петра Мирко, Север Степан Жељко, Со-
Biuh Николе Никола,, Смиљковић Смиљка Миливој, 
Спасојевић Јелисава Душан, Столић Ђорђа Јован, 
Ш ћ е п а н о в е Божидара М-илоица Шкрињар Ивана 
Звонко, Шкртић Томе Томо, Тубић Жилан,а Јован, 
Уроше-вић ,Драгослава Миле^ Васовић Славка Ра-
дован, Вилимоновић Миодрага Миљко,, Вуковић 
Шпире Андрија, Вуковић Вукосава Бранислав, За-
бавник Ивана Марјан; 

војниците: АЈдагћ Михајла Мирам, Алиѕбеговић 
Зихшде Р-ефмк, Алија ЈЕ ij ута а Ражф, Аш маши Имре 
Имре. Андрејић Миодрага М,ирослав. Ан,дријић Бо-
риса Нинослав, Аашгошгковић Војислава Станиша, 
Арсеновић Шпиде Мзилутвш, Аврамоски Аврама 
Киро, Азизи Емшаа Камбер. -Бабачић Мехмеда Муф-
тар. Балшев; Ваагашгаша Авто а Батрић Омера Ху-
сеин, Балабан Ђу кава Душко, Балант Јожефа Ан-
драш, Баљошевић Божидара Драгослав, Бановић 
Бошка ГОЈКО, Белер Силвестера Игњац, Беншић 

Јосипа Јосип, Барбић Расима Шефкет, Беркопгц 
Алојза Митко, Бет)леп Јанка Јанко Бодин Бранка 
Милош, Бошев Јорда-на Ванчо, Босиљкав Петра 

Шимун. Божић Старта Владо Бранисављевић Јев-
рема Радобор, Бракова^/ Живојина Слободан, 
Бривовар Душана Дужан, Брођанап Пере Милан, 
Буљезић Анте Даќе, BianHych Borisa Istofc; 

Црногорчић Саве Марко, Цунк Франца Станко, 
Цветковић Боривоја Никол,а/ Цветковић Милорада 
Слободан, Цветнич Ане Даниле Чехајић Ибрахима-
Сакиб, Циплаковски Илије Драги, Ђулум Ахмета 
Садик, Дајић Стевана Ђорђе / Дашев Бернарда 
Александар, Денчић Момчила Слободан, Димевски 
Илије Методије, Димитровски Цере Бранко, Динић 
Драгољуба Слободан, Динић Божидара Зоран, До-
бранић Никола Ј-осип, Добросављевић Милоша Ра-
де, Доброжанаш Ивана Ј о ш т , Догани Брахима 
Хасан, Дојчиновић Николе Жарко, Дорник Антона 
Мартин, Драгомиров ић Александра Драган, Дмит-
ровић Боже Бошко, Дринић Раде Милан, Дубравин 

,Војислава Слободан, Дурмић Сулејмана Хусеин, Ду-
зан Алате Ибро, "Боровић Милана Миодраг, Ђукић 
Миле Здравко, Ђурђевић Милоша Радош; 

Фелдвари Фрање Ђуро, -Филиповић Живослава 
Милисав, Филиповић Милете Слободан, Филковић 
Стјепана Никола, Фридл Фрање Аугуст, Фукс Кон-
рада Јожеф, Гајоди Михаља - Пандор. Галовић Ми-
лутина Југослав, Гашпаровић Марка Дане, Гиле-
зан Јована Аурел, Грацић Хасана Расин, Грујић 
Бранка Драган, Ха лилић Хасана Сеид, Халужан 
Винка Ивица, Хасић Реце Мехмед, Хашани Мех-
мета Екрем, Хорват Анте Драган, Хорват Јанеза 
Иван, Хорват Мартина Јоже, Хорватски Антона 
Андрија, Ибраими Деана Исуф, Илић Живана Ду-

шан,, Иванчић Марка Маѕкс, Ив-анић1 Дшджгрија Сло-
бодан, Ивић Миде Иво, Ивковић jibjferaie Душан, 
Ивковић Мустафа Сејо, Јаневски Маринка Боро, 
Јанковић, Мирослава Миломир, Јанус Николе Дра-
ган, Јелисијевић Златибора Слободан, Јевтић 
Станка Љубомир, Јевтовић Радивоја Радиша. Јо-
вановић Драгомира- Божидар, Јовановић Стојше 
Јован, Јовановић Благоја Владаш, Јовановић Во-
јислава Властимир, Јовановић Драгољуба Стоја-

дин, Јовановић Стоимир^ Чедомир, Јовичић Мили-
воја Радојица, Јовић Живорада Милорад, Јовић 
Јерка Ненад, Југов ић Имбре Миљенко; 

Каро Иштвана Ференц Кавчић Мартина Милан, 
Кекић Вујице Небојша Кекић Душана Зоран, Ке-
шетовић Османа Мустафа, Кикић Ефрахима Му-
харем Клепац Ивана Жељко, Кметец Вијенца 
Франц, Кнезовић-Журз Мате-Јуре Иван, Кочовски 
Сотира Слободан, Комљен Анте Мирко, Коренчић 
Макса Борут, Костовски Ђорђа Благоме, Ковачић 
Петра Гриша,, Ковачевић Вида Војско, Кривошија 
Михајла Михајло, Крпан Николе Владислав. Крс-
тић Стојана Миодраг, Крвниов Ђорђијев Христо, 
Кунић Бошка Јован, Квесић "Благе Иван, Лазаре-
вић Бошка Ђорђо, Лазић Милорада Новица, Леко-
вић Бранка Првослав, Легата Мехе Расим, Линта 
Душана Станко, Љепоја Симе Драгољуб, Луковић 
Милана Вучић', 

Мар јановић Живорада Добривој, Марковић 
Милорада Љубомир; Марковић Васе Недељко, Мар-
ковић Радомира Живорад, Матић Боре Радивој, 
Матић Војимира Радован, Матић Душана Сретен, 
Мартиновић Стојана Радисав, Марушић Имбре 
Мирко. Медак Стјепана Карло, Медиц Алојза Јо-
же, Мехмедагић Мехе Хусо, Мехле Франца Бојан, 
Месарић Роке Антун, Месарош Фрањв Јанош, Ме-
зеи Ференца Иштван, Межић Вилијама Вилијам, 
Михајловић Ђорђије Драгиша Михаиловић 'Ста-
нише Драгиша, Миха л овски Санде Тома, Мијајло-

вић Љубодрага, Животије, Мијатовић Николе Боро, 
Миклеушевић Илије Антун, Милановић Мартса 

Срећко, Милићевић Раденка Милан, Милићевић 
Стевана Мирослав, Миливојевић- Вуксана Милорад, 
Миловаичевић Владимира Милорад, Миловановић 
Стевана Животије, Миљанић Обрада, Вељко, Ми-
шић Живадина Драгослав, Мирков Мите Ђорђе, 
Мироса-вљвзић Мирослава Драган, Митровић Дра-
гољуба Драгомир, Михар Франца Андреј; 

Недаћа Јосипа Стјепан, Никитовић Синише 
Предраг, Никола1евић Крстивоја Мирослав, Нико-
лић Чедомира Миленко, Новак Фрање 1 Здравко, 

Новаковић Петра Душан, Новичић Михаила Милу-
тин, Обрадовић Милорада Слободан, Обрадовић 
Станоја Томислав, Обрадовић Момчила Владан, 
Ољача Лазе Мирослав, Ожболт Фрање Фрањо, 
Лакић Карла Владимир, Пал Јожефа Јожеф. Па-
љетак Иве Божо, Панчић Сретена Мирољуб, Па-
пић Веселина Никола, Павичић Антуна Иван, Пав-
ловић Чедомира Драган, Павловић Љубисава Ми-
јодраг, Павловић Момчила Славољуб. Пејовић 
Љубише Милисав, Петровић Славише Милисав, 
Петровић Душама Милорад, Петровић Божидара 
Слободан, Петровић Светозара Владимир, Петро-
вић Цветка Живан, Петковић Симе Милија, Пет-
рач Ђуре Иван, Петровић Драгомира Милутин, 

"Петровски Ивана Киро, Пирова, Рамиза Мустафа, 
Планиншек Антона Милан, Покимица Будимира 
Милан, Попадић Владе Александар, Прелец Антона 
Јожеф, Продановић Љубисава крстивоје, Проха Та-
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нба Касим, Пруговечки Стјепана Младен, Пућурица 
Мурата Таир, Пухар Еугена Нарчизо; 

Раденовић Бранислава Радољуб, Радосављевив 
Боривоја Раденко, Радосављевић Миле Стево. Рад-
мил ац Миладина Светислав. Раковник Виценца Ја-
коб, Рат Ивана Иван, Ратајац Фрање Јосип, Равић 
Душана Миленко, Реџић Мухарема Мурат, Роксић 
Живојина Илија, Романи Кадри Исак, Роп Људ-
миле Јанез, Рошер Франца Адам, Ружић Драгољуба 
Живан, Самуровић Милића Милорад, Себастијан 
Антуна Мато. Сеизовић Жарка Раде, Секу,лић Ема-
нуела Андрија, Сенековић Јоже Тончек, Симић 

Милорада Добривоје. Словић Ћире Веселин. Сљука 
Павла Павел, Смилић Вељка Миливоје, Спудић 
Јуре Жељко, Сретеновић Драгољуба Ранислав, Ста-
меновић Војислава Боривоје, Станић Живана 
Зоран. Станковић Милорада Јовица, Станковић Ра-
дисава Милисав. Старчевић Нураге Мустафа. Ста-
ровешки Јоже Иван, Стегу Франца Јошко, Сте-
пановић Јована Драгиша, Стевановић Младена Ни-
кола, Стојановић Алексе Драган, Стојановић Косте 
Радомир, Стојановић Милорада Славољуб, Стоја-
диновић Здравка Мирослав. Столић Јована Илија, 
Свраћа Рахмана Исат; 

Шафарић Стјепана Штефан, Шебетић Јосипа 
Иван, Шећеровић Абдула Афиз, IHepyra Блека 
Емил, Шимовић Јуре Иван, Шљивић Гвоздена 
Миодраг. Шкрљ Алојза Бранко, Шкуљ Милана Ми-
лан, Шпољарић Јосипа Иван, Тадић Вида Иво, Та-
лић Алије Хакија, Теклић Ивића Драшко, Тодо-
ровић Радосава Миомир, Томић Боже Цвијетин, 
Траиловић Витомира Радиша, Трајковић Трајка 
Срећко, Тра ко Муле Билал. Трифуновић Љубодра-
га Зоран, Трпевски Димитрија Илија: 

Вад Јосипа Ђерђе Васић Светислава. Борис-
лав, Васић Пере Милан, Великоња Франца Звонко, 
Вељковић Велимира Жарко, Видаковић Миленка 
Љубиша. ,Видмар Виктора Јоже, Величковић Дам-
њана Радиша, Воцрвник Леонарда Мирослав, Во-
гринц Силвестера Борис, Вранић Рудолфа Звонко, 
Вучетић Милана Миломир, Вугринец Фрање Драго, 
Вуканчпћ Мије Иво, Вукман Данила Мирко, Вук-
сановић Драгослава Љубомир, Вулетић Гојка Дра-
гомир. Вулић Ивана Александар. Зајц Ханца Иван. 
Зарић Илије Славољуб, Зечевић Драгољуба Марко, 
Зерем Назифа Зијад, Зовко Илије Здравко, Жив-
ковић Бранка Љубиша, Живковић Срете Раде, 
Живковић Богдана Зоран, Жужа Анте Мирко. 
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С О Л Р Ж Л Н А: 

Страна 
789. Одлука за височината на дневниците на 

сојузните пратеници и функционери — 1665 
790. Одлука за износот на надоместокот на 

трошоците на 'сојузните пратеници за вр-
шење на пратеничка функција — — — 1665 

Страна 
791. Одлука за височината на надоместоците 

за трошоците за одвоен живот од семеј-
ството на сојузните пратеници и функ-
ционерите — — — — — — — — 1665 

792. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за мерките за заштита од внесува-
ње на колера — — 

793. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за пченица од родот ка 
1974 година — — — — — — — — 

794. Правилник за минималните услови во по-
глед на бактериолошката исправност на 
кои мораат да им одговараат животните 
намирници во прометот — 

795. Правилник за техничките нормативи и 
услови за проектирање и градење на же-
лезнички тунели — — — — — — 

796. Наредба за пресметувањето и уплатува-
њето на средствата на републиките и ав-
тономните покраини за исплати на раз-
војните премии во 1973 година — — — 

797. Одлука за регистрација на кредитните 
работи со странство — — — — — —-

798. Одлука за највисокиот износ до кој де-
ловните банки можат да даваат гаранции 
во врска со финансирањето на инвес-
тиции — — — — — — — — — 

799. Упатство за дополнение на Упатството за 
начинот на плаќањето со меница, чек, об-
врзница, потврда и цертификат како ин-

^ струменти на плаќање — — — — — 
800. Договор за начинот на формирањето на 

малопродажните цени за свежо месо — 
801 Спогодба за промена на затечините цени 

за термоакумулациони печки и -за нивни 
делови — — — — — — — — — 

802. Спогодба за промена на затечените цени 
за калциум-карбид — — — — — — 1680 

803. Спогодба за- промена на затечените цени 
за индустриска нитроцелулоза NCI-L и 
NCI-D — — — — — — — — — 1680 

804. Спогодба за промена на затечените цени 
за оков и прибор за градежна столарија и 
мебел и за одредени производи за широ-
ка потрошувачка — — — — — — 1680 

805. Спогодба за промена на затечените цени 
за металуршки кокс 

' 806. Спогодба за промена на затечените цени 
за рибини конзерви — 

807. Спогодба за промена на затечените цени 
за целофан — . — — — — — — — 

808. Спогодба за промена на затечените цени 
за предива од полиакрилни влакна и три-
котажни предмети за облекување, поза-
мантерија и чорапи од тие предива — — 

809. Спогодба за промена на затечените цени 
за пнеуматици — — — — — — — 

830. Спогодба за промена на затечените цени 
за одделни преработки од месо — —' — 

Исправка на Статутот на Сојузот на заедници-
те на здравственото осигурување на Југо-
славија ' — — — — — — — — 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Собранието на општина Тузла за вра-
ќање на уплатените општински придоне-
си од личниот доход од работен однос за 
образование и воспитување на организа-
циите на здружениот труд — — — — 

Назначувања и разрешувања —. — — — 
Одликувања — — — — — — — — 
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